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RESUMO
O líder como peça central para formar e manter uma equipe de alto desempenho: é sobre esta
temática que o presente trabalho de conclusão de curso trata. A liderança tem sido objeto de
pesquisas e estudos ao longo dos séculos, sempre com o objetivo de compreender as habilidades
e métodos que tornam pessoas em líderes, vencedores, respeitados e seguidos por seus
colaboradores. As organizações de hoje, em todo o mundo, desenvolvem métodos para alcançar
a liderança em seu segmento, para isto, pesquisam, contratam consultorias e treinam suas
equipes, gestores, com o objetivo de criar líderes. Equipes de alto desempenho são formadas
por colaboradores, que são líderes. A Liderança ocorre em todos os âmbitos da sociedade
humana, assim como a formação de grupos, que quando têm objetivos e métodos em comum,
tornam-se equipes. A liderança é aplicada nas organizações, principalmente, quando falamos
na gestão de recursos humanos, logo quando colocamos em foco a formação de equipes é
preciso ir na origem do entendimento sobre liderança. A metodologia utilizada para a realização
deste ensaio foi do tipo pesquisa bibliográfica, com base em revisão de literatura sobre os temas:
liderança, motivação, formação de equipes através da gestão de pessoal, desenvolvimento de
equipes de alto desempenho e sua manutenção dentro das organizações. Neste presente trabalho
buscamos alcançar o objetivo de compreender o papel do líder no processo de elaboração e
manutenção das equipes de alto desempenho, com base nas teorias citadas na literatura
pesquisada.

Palavras-Chave: Liderança; Liderança de Equipes; Formação de Equipes de Alto desempenho

Abstract

The leader as the key to create and to maintain a high performance team, this is the theme in
which this paper is based on. Leadership has been the object of several researches over the
centuries, focusing on understanding the skills and methods that make people become leaders,
winners, respected and followed by their colleagues. The companies, all around the world,
develop methods to achieve leadership in their field. In order to achieve this goal, they research,
hire consultants and train their team, managers, in order to create leaders. High performance
teams are made by employees who are leaders. The leadership is within the scope of Society,
as the formation of groups, when sharing the same goals and methods become a team.
Leadership is applied in the organizations, specially when it comes to human resources
management. It is of utmost importance understanding the origin of leadership when it comes
to forming teams. The methodology used on this paper is a bibliographical research, based on
the reviews of literatures about the themes: leadership, motivation, team formation through
personal management, high performance teams development and their maintenance inside the
organizations. On this present paper, the focus is to understand in the origin of theories
mentioned in the researched literature reviewed, to achive the aim of understanding the rola of
the leader in the process of elaboration and maintenance of high performance teams.

Keywords: Leadership; Team Leadership; High Performance Team Formation
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1. INTRODUÇÃO
Sabemos que o tema liderança já era tratado por Sócrates séculos antes do cristianismo
mudar a história para antes e depois de cristo. E foi com os filósofos que aprendemos a
questionar para crescer. Uma mente que questiona, e faz este questionamento a si mesmo é mais
hábil na progressão, seja em sua vida pessoal ou profissional. Para Meneghetti (2001), líder é
quem sabe servir, é quem sabe fazer funcionar, quem sabe construir a harmonia das relações
entre todos, para que então exista o máximo de criação de valores e de coisas. É uma pessoa
que sabe ser funcional a todas as partes envolvidas, até que estas partes estejam harmonizadas
a produção de uma unidade simples. Liderar, etimologicamente, significa conduzir. Logo não
existe liderança no vácuo, é preciso que existam pessoas para serem lideradas. Neste tralho
trataremos da liderança como base para a construção de equipes, mas não de equipes
tradicionais, mas sim de equipes de alto desempenho.
No entendimento de Hunter (2004), liderança é a habilidade de influenciar pessoas para
produzirem entusiasticamente visando atingir as metas identificados como sendo para o bem
comum. Verificamos que é entendimento geral que liderar é sinônimo de influenciar. É a soma
de técnicas, habilidades e conceitos que permitem ao líder motivar seus liderados em prol de
um bem comum. No mundo das organizações corporativas encontramos enraizados o líder
tradicional, que ocupa o topo da cadeia, e que traz para si, todo o ônus e o bônus da liderança.
Mas o que temos a propor neste ensaio é que com base no estudo histórico da liderança, através
das teorias clássicas e modernas de gestão, é possível realizar o que as corporações tanto
trabalham para desenvolver, líderes em todos os lugares, áreas, segmentos de uma empresa,
corporação. Podemos extrapolar, e imaginar que o objetivo das corporações é alcançar o maior
desempenho possível no que elas propõem realizar, e é fato que selecionamos para líder os que
se destacam em suas áreas, que apresentam melhores resultados, e que trazem em sua bagagem
a experiencia de liderar, influenciar seus colaboradores rumo ao sucesso. Então como ter o
maior número de líderes em nossas corporações? Através da pesquisa dos textos selecionados,
de autores que tratam sobre liderança, motivação, equipes, organizações, gestão de pessoas, e
formação de equipes de alto desempenho, apresentaremos uma linha de raciocínio claro que
irá nos conduzir na estrada sinuosa da formação de equipes, e indo além, para a formação de
equipes de alto desempenho, verificando nas etapas do processo como o é o papel do líder atual
na transformação destas equipes tradicionais em equipes de alto desempenho.
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Ao final do trabalho de conclusão de curso, serão analisados os conceitos abordados e
apresentada uma estrada possível para o líder atual contribuir na formação de equipes de alto
desempenho.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. Liderança historicamente

Através do estudo da história, sabemos que a liderança é algo que sempre esteve
presente na espécie humana. Durante séculos acreditou-se que o líder nascia pronto. A liderança
sempre foi associada há algo intrínseco há certos indivíduos que nasciam com as chamadas
qualidades de um verdadeiro líder. Antes da Revolução Industrial não existia qualquer tipo de
teoria cientifica que tratasse do tema liderança, tudo era com base em tentativa e erro, por parte
das lideranças do seu tempo. Com o surgimento da Revolução Industrial, quando ocorreu o
aperfeiçoamento das maquinas a vapor, e o uso dos combustíveis fosseis, no século XVIII, a
sociedade amplia a sua chamada pegada ambiental por todo o globo terrestre, causando
migração em massa para os centros urbanos, gerando uma transformação cultural que foi a
conjuntura ideal para a aplicação das primeiras teorias sobre liderança (ARRUDA, 1987). De
acordo com Souza (2013), o nascimento da sociedade capitalista no século XVIII, trouxe a
necessidade da formação de novos líderes, de acordo agora com este perfil urbano, em meio a
grande concentração de pessoas nas cidades, e as jornadas de trabalho desumanas nas novas
fabricas, uma nova liderança nascia em meio a este turbilhão de mudanças culturais. Devido ao
grande desenvolvimento da economia, as instituições necessitaram de um número grande
trabalhadores para o “chão de fábrica”, criando também a necessidade da formação de uma
nova classe de líderes, que não eram os nobres, não eram os militares, muito menos os
sacerdotes, estes novos líderes precisavam gerir os novos processos de produção (MONTANA;
CHARNOV, 2000).
A rapidez ocorrida neste período da história, fez com que ocorre-se o desenvolvimento
de estudos de gerencia e produção mais completos. Os primeiros estudos foram desenvolvidos
na chamada hoje de “escola Clássica” que alavancou o método de produção e administração.
As teorias do período da Revolução Industrial foram divididas em três categorias, a primeira
teoria científica, foi desenvolvida pelo então Engenheiro Frederick Taylor, que objetivava
aumentar a eficiência dos operários que atuavam na linha de produção, elaborando o estudo do
supervisionamento com foco na eficiência (MAXIMIANO, 2006). O Engenheiro Henri Fayol
desenvolveu a segunda teoria, conhecida como “Teoria Clássica” e seu objetivo era organizar
as funções e procedimentos na administração dos novos setores emergentes, sua ênfase é na na
estrutura organizacional. Henri Fayol elaborou deveres e obrigações aos Líderes
(MAXIMIANO, 2006). Para ele, os administradores são quem coordena as atividades com foco
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na eficiência das organizações através de uma visão mais abrangente de toda a organização.
Com esta estrutura, este “novo” líder pós revolução industrial, deveria conduzir a administração
da organização, realizando; planejamento, estruturação, liderança, coordenação e controle da
organização, isto Fayol nomeou de funções administrativas (MASIERO, 1996). A terceira
teoria foi produzida por Max Weber, sociólogo, na qual os princípios do modelo burocrático e
fundamentação de leis, chamado de modelo da burocracia (MAXIMIANO, 2006). Chiavenato
(2005) afirma que Weber com sua teoria contribuiu para o desenvolvimento de um modelo de
administração que esquematizou uma forma de produção que foi considerada eficiente para a
época. Mas por outra perspectiva, a teoria clássica se preocupava muito com a autoridade
formal, em suas normas, estruturas e procedimentos, de forma autoritária com base nos
regulamentos. A liderança humanística, assim como seus pilares para motivação eram
desconsideradas. É apresentado em Braga (2014) que o foco da escola clássica tinha como
objetivo à construção de uma gestão para controlar, supervisionar e alavancar o setor produtivo,
criando uma produção em massa, sem se importar com as condições de trabalho, afinal o foco
estava no tempo gasto, aperfeiçoando os processos de produção para alavancar os lucros. Com
o início das teorias sobre administração e liderança neste período, os líderes surgidos destas
escolas de pensamento assimilaram a “formalização” como sua bandeira, e passam a gerenciar
as organizações com uma espécie de manual padronizado, uma de suas crenças era de que
somente através do salário era possível motivar seus funcionários. Estas teorias levaram a
origem do conceito do homem econômico ou homo economicus, que fora elaborada por Adam
Smith, no qual o homem é motivado somente através de recompensas econômicas, salariais e
materiais, de modo que a pessoa era vista como preguiçoso (SCHNEIDER, 2014). Como visto,
a chamada “Escola Clássica” há muito tempo tornou-se alvo de críticas, pela “coisificação” do
ser humano, isto é, tornar a homem parte da linha de produção como um maquinário, sem
nenhuma valorização (FERNANDES, 2013).

O final do século XIX e início do XX é varrido por uma série de movimentos, da jovem
classe trabalhadora formada nos pós Revolução Industrial, que levou a uma série de
interrupções da cadeia produtiva em todos os países industrializados (SITE FORBES*). Com
estas explosões ocorrendo nas instituições da época, surge a teoria das Relações Humanas,
criada pelo psicólogo Elton Mayo, no ano de 1927 (SANTOS; CÂMARA, 2012). Surge então
o homem social ou homo socialis, o qual o líder torna-se um “guia’, levando em consideração
em sua gestão fatores psicológicos e emocionais dos funcionários, com foco no ser humano
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(MOTTA; VASCONCELOS, 2004).

Cada ser humano tem uma personalidade, e estas

influenciam em suas relações de trabalho, cada ser apresenta comportamentos únicos
(CHIAVENATO, 2005). Com esta mudança de paradigma, deixamos para trás o Home
economicus e entramos na era do Homo socialis, alguns conceituam como Homo economicus
2.0, uma vez que muito do que foi elaborado e pregado pelas escolas clássicas ainda se
encontram em uso nas instituições de hoje. A escola das relações humanas permitiu que o líder
atinja melhores resultados com seus times, aproveitando o conhecimento de cada uma das
personalidades que a compõem, desta forma alcançando ambientes mais livres e naturais, para
uma convivência mais humanizada nas relações de trabalho, permitindo a todos colocar suas
opiniões, anseios e desejos (SIQUEIRA 2014).

Na figura 1, apresenta-se um comparativo das principais características das escolas de
Administração que destacamos na pesquisa:
Figura 1: Comparativo entre Teoria Clássica x Teoria das Relações Humanas

Fonte: http://group4live.blogspot.com
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As definições de liderança são muitas, porém não existe um conceito único aceito por
todas as escolas de pensamento da área de gestão. A ideia que mais se aproxima de uma
unanimidade entre os estudiosos do tema é a de que a liderança tem a ver com influenciar,
envolver pessoas, do líder ter ascendência sobre alguém, ou um grupo, de ser capaz de difundir
e fazer com que outros aceitem suas crenças, comportamentos e em casos mais extremos até de
influenciar os sentimentos dos liderados. Todos somos capazes de influenciar pessoas, sendo
lideres ou não, mas o líder é capaz de influenciar muito mais (SPECTOR, 2006).

Segundo Nanus:

Os líderes assumem o controle, fazem com que as coisas aconteçam, sonham e depois
traduzem esses sonhos em realidade. Os líderes atraem o compromisso voluntário dos
seguidores, energizando-os, e transformam as empresas em novas entidades, com
maior potencial de sobrevivência, crescimento e excelência. A liderança eficaz
energiza uma empresa para maximizar a sua contribuição para o bem-estar de seus
membros e da sociedade da qual faz parte. Se os gerentes são conhecidos por suas
habilidades de solucionar problemas, os líderes são conhecidos por serem mestres em
projetar e construir instituições; eles são os arquitetos do futuro das organizações.
(NANUS, 2000, p.10).

2.2 Conceito de Liderança

Todas as organizações, públicas ou privadas precisam dar a verdadeira importância para
a liderança em suas fileiras de colaboradores.
Para Chiavenato:
A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, seja nas empresas,
seja em cada um de seus departamentos. Ela é essencial em todas as funções da
administração: o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir
as pessoas, isto é, liderar. (CHIAVENATO, 2006, p.18-19).

Quando pensamos em liderança, as primeiras palavras que surgem em nossas mentes
são; Chefe, Patrão, Comandante, poucos ainda remetem ao nome Líder, que como estamos
identificando nesta pesquisa, tem uma representação distinta dos nomes que citei o início.
Quando a liderança é preparada, contribui para o resultado positivo das equipes, um líder
despreparado pode guiar sua equipe para a derrota, isto é não atingir os objetivos da
organização.

Liderança é classificada por Chiavenato (1994) como uma espécie de fenômeno social
que acontece exclusivamente em grupos sociais, e podemos defini-la como uma influência
15

exercida em determinada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para
atingir um ou mais objetivos específicos.

Chiavenato (2006, p. 451 e 452) ensina a identificar algumas características de
liderança, como citado a seguir:
a) facilidade em solucionar problemas e conflitos
b) habilidade de delegar responsabilidades aos outros
c) habilidade de interpretar objetivos e missões
d) habilidade de estabelecer prioridades
e) habilidades de planejar e programar atividades em equipe
f) facilidade em supervisionar e orientar pessoas

Segundo Teixeira,
O novo mundo dos negócios requer um novo tipo de trabalhador cujas ferramentas
são o conhecimento, a criatividade, a inovação, a flexibilidade e a aptidão para atuar
de forma interdependente, interdisciplinar, multifuncional e com maior autonomia.
Assim suas ferramentas deixam de ser mecânicas para ser ferramentas mentais e
atitudinais. (TEIXEIRA, 2005 p.81-82),

Hoje exige tudo o que foi citado por Teixeira e muito mais dos colaboradores das
organizações, e se estamos neste nível de cobrança com eles, o chamado “chão de fábrica”, é
claro que os Gestores, Gerentes, Líderes estão com uma necessidade muito maior de acertar,
tanto na formação quanto na manutenção de suas equipes. O mercado pede não apenas boas
equipes, ou mesmo ótimas, mas sim equipes de alta desempenho. E é papel do líder montar,
manter, motivar e fazer crescer suas equipes para atender as expectativas.
Hoje o papel do lider vai alem do que é culturalmente conhecido como “Chefe”, de
acordo com Toledo (2015) ele se torna um modelo, guia, orientador para seus liderados,
deixando cada vez maior o abismo entre o chege e o lider, como a seguir:
Chefes inspiram medo, líderes inspiram entusiasmo;
Os Chefes sabem como as coisas são feitas, líderes mostram como as coisas são feitas;
O Chefe crítica; o líder ensina;
O Chefe demonstra orgulho, o líder demonstra humildade;
O Chefe diz “eu”, o líder diz “nós”;
O Chefe cobra que se chegue no horário, o líder chega antes de todos;
16

O chefe conduz pessoas, o líder as orienta;
O chefe usa autoridade, o líder usa empatia;
O chefe aponta culpados por um problema, o líder e sua equipe buscam resolver o
problema;
O chefe ordena, o líder ouve e pede.
O Chefe conduz, o Lider aconselha
Robbins (2005), define liderança como a capacidade de influenciar um grupo para
alcançar metas. Naturalmente os líderes podem surgir em um grupo ou por indicação, a
capacidade de liderar pode surgir em meio as pessoas, e este líder chamado de “líder nato” será
conduzido a liderar, mas hoje com os estudos, e todo o material disponível, torna-se líder deixou
de ser algo de “berço” para ser algo acadêmico. White declara que: “A liderança envolve a
cabeça e o coração e é tanto analítica quanto interpessoal. É saber quando se deve ser racional,
decisivo e até sangue-frio e quando não ser, isto é, ser sangue-quente, participativo e amável, é
um grande desafio para o Líder.” (WHITE, 2007, p. 3).

Ervilha (2008) nos apresenta três tipos de líderes, o já citado neste estudo, que é líder
chamado de nato, aquele que nasce com as características que chamamos de dom da liderança,
sua personalidade, atitudes, tudo faz com que ele naturalmente seja um líder, em seguida ela
cita o líder que é capacitável, isto é, treinável é aquele que não nasceu com as características
tão afloradas, não tem o chamado dom nato, mas tem algumas características que podem ser
desenvolvidas com muito esforço e dedicação. Bastante dedicado ele consegue o respeito de
todos, e consegue liderar com maestria devido ao esforço empregado. E por último o líder
formidável, este além de nascer com o dom da liderança, trazendo consigo as características
desejáveis a um líder nato, ele além disso, treina, é esforçado, se dedica ao extremo, consegue
desenvolver suas habilidades naturais, o líder admirável. (ERVILHA, 2008, p. 55). Cada pessoa
tem uma maneira de liderar, existem várias formas, cada qual com sua característica.
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2.3 Estilos de Liderança

Para Chiavenato (2000) as teorias de liderança podem ser classificadas em três grupos:
teorias de traços de personalidade, teorias sobre estilos de liderança e situacionais. O quadro 1
apresenta a teoria sobre Estilos de Liderança.

Quadro 1: Estilos de liderança
Autocrático

Democrático

Liberal (Laissez- Faire)

As diretrizes são debatidas pelo
Há liberdade completa para as
Apenas o líder fixa as diretrizes,
grupo, estimulado e assistido pelo decisões grupais ou individuais, com
sem qualquer participação do grupo.
líder.
participação mínima do líder.

O
líder
determina
as
providencias e as técnicas para a
execução das tarefas, cada uma pôr
vez, na medida em que se tornam
necessárias e de modo imprevisível
para o grupo.

O próprio grupo esboça as
providencias e as técnicas para
atingir
o
alvo,
solicitando
aconselhamento técnico ao líder
quando necessário, passando este a
sugerir duas ou mais alternativas
para o grupo escolher. As tarefas
ganham nova perspectivas com os
debates.

A participação do líder no
debate apenas material variados ao
grupo, esclarecendo que poderia
fornecer informações desde que as
pedissem.

Tanto a divisão das tarefas,
A divisão das tarefas fica a
O líder determina qual a tarefa
como a escolha dos companheiros,
critério do próprio grupo e cada
que cada um deve executar e qual o
fica totalmente a cargo do grupo.
membro tem liberdade de escolher
seu companheiro de trabalho.
Absoluta falta de participação do
os seus companheiros de trabalho.
líder.
O líder procura ser um membro
O líder é dominador e é "pessoal" normal do grupo, em espírito, sem
nos elogios e nas críticas ao trabalho encarregar-se muito de tarefas. O
de cada membro.
líder é "objetivo" e limita-se aos
"fatos" em suas críticas e elogios.

O líder não faz nenhuma
tentativa de avaliar ou regular o
curso dos acontecimentos. O líder
somente faz comentários irregulares
sobre as atividades dos membros
quando perguntado.

Fonte: Adaptado de Drucker, 2006.

Virtualmente, qualquer pessoa pode ser um líder num apropriado quadro de
circunstâncias. Mas, tal como a teoria dos traços, uma aproximação puramente situacionista
depara com dificuldades para explicar as razões de uma liderança eficaz ou ineficaz. (VIEIRA,
2002).
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3 MOTIVAÇÃO
3.1 Motivação

Motivação é algo que está em voga nos dias de hoje. Muito foi escrito ao longo do tempo
com base no comportamento humano na sociedade e nas organizações. Tendo como base a
origem etimológica do termo descobre-se que a palavra motivação explica aquilo que é básico
e mais geral sobre o assunto. Motivação deriva da palavra latina movere, que significa mover.

Para Chiavenato:
De modo geral, motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada
forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento
especifico. Esse impulso à ação pode ser provocada por um estímulo externo
(provindo do ambiente) e pode também ser gerado internamente nos processos
mentais do indivíduo. (CHIAVENATO, 2006, p 80).

Figura 2: Ciclo Motivacional

Fonte: https://meuaio.com/blog/ciclo-motivacional-como-aplicar/
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O Ciclo motivacional, apresentado na Figura 2, tem início em uma necessidade, mas
sabemos que é algo dinâmico Chiavenato (2006) nos informa sobre a importância de conhecer
o conteúdo mental do indivíduo e suas experiencias, de que forma ele adquiriu, como é sua
percepção de mundo, como elas afetam suas tomadas decisão. Ele explica que a soma destas
experiências cria filtros, que formam um sistema que faz com que cada indivíduo enxergue a
sua realidade ambiental. Sempre que surgi uma nova necessidade, o estágio de equilíbrio se
rompe, e surgi o desconforto, insatisfação a necessidade de suprir, de retornar ao equilíbrio.
Esta nova necessidade é motivadora, mas até ser alcançada. A motivação humana é passageira,
composta por um processo de resolução de problemas e satisfação de necessidades.

De acordo com Berganini:

Apesar das dificuldades com pessoas enfrentadas pelas organizações, elas continuam
tendo que fazer face ao desafio de atrair a sua mão de obra e ciar condições para que
tais pessoas ai permaneçam desempenhando com eficácia e satisfação as atividades
que fazem parte dos seus cargos. Além do mais, as empresas também se veem diante
do desafio de utilizar o potencial produtivo e criativo existente dentro de cada pessoa,
transformando-o em comportamental naturalmente espontâneo, oportunamente
construtivo e eficazmente inovador (BERGAMINI ,1997, p 25).

Não é difícil encontrarmos indivíduos trabalhando em organizações em que não se sentem
motivados a fazer o que desempenham em suas atividades. Estes passam a ter o trabalho
somente como uma fonte geradora de dinheiro, e não de satisfação pessoal, levando o indivíduo
a acreditar que sua felicidade está fora do ambiente de trabalho. É neste momento que o trabalho
passa a ser fonte de sofrimento ao indivíduo, como algo impossível de lhe fazer feliz, quando
deveria ser ao contrário. O trabalho do indivíduo deve ser fonte de valorização e autoestima.

3.2 Teorias da Motivação

Para Chiavenato:
Desmotivação pelo trabalho: pela falta de motivação intrínseca, as pessoas se
concentram nas reivindicações e expectativas por maiores salários e melhores
condições de trabalho como meio de compensar a insatisfação, o descontentamento e
a frustração com a tarefa. (CHIAVENATO, 2014, p179)

A maioria das pessoas quando escolhem um objetivo a alcançar, pessoal ou profissional,
muitas vezes não encontram o caminho da motivação para atingi-lo. A motivação pode ser algo
intrínseco ou extrínseco. Quanto mais intrínseco maior é o grau de motivação, existe um
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impulsionamento, quando é extrínseco existe um movimento externo de se alcançar um
premium. Em muitos casos a chamada motivação ocorre para que não ocorra uma punição. O
que ocorre no âmbito profissional na maioria das vezes é esta motivação externa, que é oriunda
de terceiros, levando o indivíduo a seguir na direção da meta. (BERGAMINI ,1997).
Para Maslow o que move e gera a motivação do indivíduo são as satisfações das suas
necessidades. Necessidades estas que possuem uma hierarquia, à medida que são satisfeitas as
mais baixas o indivíduo busca satisfação da necessidade seguinte (BERGAMINI, 1997).

O Tema Motivação é alvo de estudo há séculos, inicialmente como tema para motivar
tropas, até os dias de hoje nas organizações corporativas, passando pelo seio da escola, na
educação crianças e jovens. Iremos abordar a seguir as Teorias de Abraham Maslow e Frederick
Herzberg.

3.3 A Teoria das Necessidades de MASLOW

Das Teorias estudadas de Motivação esta é a mais conhecida, foi publica em 1943, por
Abraham Maslow, de acordo com ele o que motiva as pessoas são as necessidades não
satisfeitas. Abraham Maslow foi um psicólogo americano responsável por fundar o movimento
humanista da psicologia.
Maslow define que a competência é inerente a cada indivíduo, e pode ser moldada ou
coibida pelo ambiente externo. O ser humano é uma estrutura em constante aperfeiçoamento,
consciente do mundo ao seu redor e da sua própria existência, capaz de fazer suas escolhas
livremente, de acordo com a sua construção pessoal.
Segundo Chiavenato:
A Escola de Relações Humanas foi uma tentativa de submeter a administração
autocrática e impositiva ao espírito democrático tipicamente norte-americano. Com
ela, surgem os conceitos sobre liderança, motivação, comunicação e assuntos
relacionados com as pessoas e sua supervisão. A abordagem humanística substituiu a
ênfase antes colocada nas tarefas (administração científica) e na estrutura
organizacional (teoria clássica e da burocracia) pela ênfase nas pessoas e nos grupos
sociais. (CHIAVENATO, 2014, p 180)

O Modelo teóricos de Maslow desenvolvido em seu artigo “A Teoria da Motivação
Humana”, que ficou conhecido como a pirâmide de necessidades de Maslow. Esta teoria
acredita que o ser humano possui níveis hierárquicos de necessidades, organizados em uma
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pirâmide em que as necessidades mais básicas, fisiológicas, ficam na base, enquanto os mais
complexos, Auto Realização, estão no topo.
As pessoas estarão motivadas a suprir a necessidade dominante, básica. Após a completa
ou parcial satisfação da necessidade básica, o indivíduo passa mirar diretamente a necessidade
acima na pirâmide, concentrando seus esforços nela.

De acordo com a pirâmide, presente na Figura 3, em sua hierárquica, existem as
necessidades básicas, inferiores e as necessidades superiores. As necessidades inferiores da
pirâmide, são necessidades mais simples e de satisfação rápida, ao contrário das localizadas no
alto da pirâmide. Segundo a teoria da motivação humana, partindo da base, os níveis da
hierarquia são:

Figura 3: Pirâmide das Necessidades de Maslow

Fonte: https://medium.com/makers-co/motiva cao-e-trabalho-aed335b43c0f

Necessidades fisiológicas: É o nível mais básico da pirâmide, está ligado ao ser humano
como ser biológico, que necessita se alimentar, respirar, fazer sexo, dormir, conforto físico,
estas são necessidades que se não cumpridas o indivíduo perde o controle do comportamento.
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Necessidades de segurança: É o primeiro nível após a base da pirâmide, está conectado
à busca por abrigo e pela sobrevivência. O indivíduo tem a necessidade de manter sua à
condição física e humana preservada, cumprido total ou parte deste nível o indivíduo parte para
próximo nível na hierarquia.

Necessidades Sociais: Neste nível da hierarquia da pirâmide de necessidades de
Maslow alcançamos as primeiras superiores. Ao suprir as necessidades básicas para sua
sobrevivência, este indivíduo agora se sente motivado a buscar níveis superiores de satisfação.
Procurando a integração social. Forjando laços de amizade, criando vínculos a grupos sociais,
são possibilidades de saciar este nível de necessidade.

Necessidades de Estima: Neste nível de necessidades podemos subdividir em: os
motivadores internos de estima e os externos. O prestígio, renome, promoções e até as
congratulações recebidas são os motivadores externos. Enquanto que o Autorespeito,
autoestima e realização são os internos.

Necessidade de Autorealização: É o nível mais elevado da hierárquica da pirâmide.
Este nível é considerado como intransponível. O ser humano busca alcançar este nível, é a
realização pessoal, tem foco nas conquistas pessoais e profissionais. As Organizações devem
contribuir para que seus colaboradores alcancem este nível de satisfação.

De acordo com Maslow os indivíduos precisam suprir todos os níveis da pirâmide para
se tornarem pessoas autônomas, inovadoras, naturais e suas relações. Ao alcançar o nível
máximo de satisfação das necessidades da pirâmide o indivíduo passa a gozar de uma
autorealização que o torna um ser mais alegre, capaz de ser notado e fazer a diferença em sua
vida pessoal e nas organizações. A realização pessoal possibilita ele ser aquilo que é o mais
profundo de si (BERGAMINI, 1997).

3.4 Teoria dos dois fatores de HERZBERG

Para Marques (2016), Frederick Irving Herzberg foi um psicólogo e influente professor
de gestão empresarial nos EUA. Durante um período de sua carreira serviu como Sargento do
Exército Norte Americanos. Foi essa experiência militar que o levou a se interessar pelo estudo
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da motivação. Herzberg acreditava que o gerenciamento continuo enriquece o trabalho que
impacta diretamente na motivação do Colaborador. Os trabalhos de Herzberg foram
reconhecidos por Abraham Maslow, que desenvolveu a Teoria das Necessidades, como citado
aqui, demonstrando a relevância de Herzberg no cenário da pesquisa e teorização sobre
Motivação. Herzberg concluiu que existem dois fatores macros que contribuem com a
motivação e a satisfação das pessoas em seus trabalhos. Ele acredita que a prevenção da
insatisfação é tão importante quanto o incentivo de satisfação
.
Os dois Fatores, foram publicados em seu livro “A Motivação para Trabalhar”, são;
Fatores higiênicos – Referem-se ao ambiente externo, que não estão sobre o controle do
indivíduo. Com foco no ambiente de trabalho, os fatores são as condições de trabalho, o
conforto, o tipo de gerencia que atuam sobre o indivíduo, salário, relações interpessoais,
politicas da organização, segurança no cargo, a existência de oportunidades de crescimento, o
clima organizacional etc. Estes fatores são limitados para influenciar o comportamento dos
funcionários, não podendo elevar substancialmente a satisfação (BERGAMINI, 1997).
Fatores Motivacionais – São conhecidos como fatores intrínsecos, estão ligadas com a
natureza das tarefas e o conteúdo do cargo. Ao contrário dos fatores higiênicos, estes, estão sob
o controle do indivíduo. Os fatores apresentados na Figura 4, podem ser o reconhecimento
profissional da pessoa, o crescimento individual, ou as necessidades de autorrealização
(BERGAMINI, 1997).
Figura 4: Fatores Motivacionais e Higiênicos

Fonte: http://tabelasdeconcursos.blogspot.com/2013/05/teoria-dos-dois-fatores-de-herzberg.html
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Para Chiavenato:
O termo motivação envolve sentimentos de realização de crescimento, e de
reconhecimento profissional, manifestados por meio de exercícios das tarefas e
atividades que oferecem suficiente desafio e significado para o trabalho.
(CHIAVENATO, 2002, p.87).

Para Herzberg a satisfação no cargo ocorre devido à atribuição de atividades que sejam
estimulantes, desafiadoras, que provoque o indivíduo em seu cargo, já a insatisfação ocorre
diretamente pelo cargo, isto é, está ligado a chefia direta do indivíduo, aos colegas e suas
funções. Sendo assim para se motivar o colaborador Herzberg propõe o job enrichment, que
consiste no enriquecimento das tarefas do colaborador.

3.5 Teoria das Necessidades de MASLOW X Dois fatores de HERZBERG

Através de Teixeira (1988), podemos comparar ambas as teorias motivacionais, ele
demonstra que a questão da motivação está ligada às necessidades do indivíduo e na
identificação destas necessidades, trabalhando para atende-las. Estas duas teorias tem o foco na
motivação no trabalho. Maslow fala sobre as necessidades que devem ser cumpridas para
motivar um indivíduo, enquanto Herzberg fala sobre as causas de satisfação e insatisfação.
Entre as teorias podemos fazer a seguinte correlação; fatores higiênicos de Herzberg são
comparáveis às necessidades fisiológicas, de segurança e sociais de Maslow enquanto os fatores
motivacionais são equivalentes às necessidades de estima e autorrealização. Na Figura 5
podemos verificar esta correlação:

Figura 5: Teoria das Necessidades de MASLOW X Dois fatores de HERZBERG

Fonte: Adaptado de Teixeira (1988).
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Estas teorias motivacionais, apesar de algumas dificuldades de aplicação prática, são
bastante aceitas pela maioria dos atuais gestores. Sendo assim o conceito de harmonia de
objetivos – entre os indivíduos e a organização – é compatível com o sistema de gestão por
objetivos (TEIXEIRA, 1988, p. 128).

Para motivar é necessário entender quais são as necessidades dos indivíduos que
compõem a sua organização, por isto é compreensível entender que estas teorias são tão
difundidas no meio corporativo atual.
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4 EQUIPES
4.1 Equipe x Grupo de Trabalho

A sociedade humana começou com grupos, de caça, de plantio, de guerra, a onde a força
e a astúcia vencia o fraco, hoje vivemos a era da informação, produzimos mais dados, e temos
acesso mais rápido do que nunca na história da humanidade, a difusão do conhecimento é a
verdadeira moeda de troca, na década de 1990, o volume de informação no mundo dobrava a
cada quatro anos. No ano dois mil, a cada vinte meses. Desde 2010, a quantidade de informação
disponível para as pessoas dobra a cada oitenta dias.

Para Chiavenato:
Na Era da Informação, o velho modelo burocrático não tem muita serventia. A
organização hierárquica composta por departamentos e cargos está em extinção. Ela
se caracteriza pela manutenção do status quo quando o mundo dos negócios exige
mudança e inovação das organizações. Estas estão migrando rapidamente para um
novo conceito de trabalho, em vez de separar as pessoas em cargos individuais e
fragmentados; o segredo agora está em juntar as pessoas em equipes ou células de
produção, em grupos integrados de trabalho e atividades conjuntas. O resultado é
totalmente diferente e melhor. As equipes são mais do que simples grupos humanos,
pois elas têm características ímpares que os grupos não têm. (CHIAVENATO, 2014,
p.199).
Figura 6: Grupos X Equipes

Fonte: Chiavenato, 2014.
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A base fundamental do trabalho de cada Líder está na sua equipe. Na figura 6 temos
uma correlação no que caracteriza um grupo de pessoas, e uma equipe. Esta é a sua unidade de
ação, a sua ferramenta de trabalho, é através da sua equipe, não de um grupo. Com sua equipe
o gerente alcança metas, supera objetivos e oferece resultados. Para isto cada líder – como
gestor de pessoas – precisa saber como escolher sua equipe, como desenhar o trabalho para
aplicar as competências da equipe, como treinar e preparar a equipe para aumentar sua
excelência, como liderar e impulsionar a equipe, como motivá-la, como avaliar o seu
desempenho para melhorá-lo cada vez mais e como recompensá-la para reforçar e reconhecer
seu valor. Essa é a sua praia. Trabalhar com a equipe passa a ser a atividade principal do líder
como gestor de pessoas. (CHIAVENATO, 2014).

As teorias sobre motivação que abordamos neste trabalho é para que possamos aplicar
estas pesquisas na motivação das equipes de trabalho. As equipes precisam de estimulo e
desafio para funcionarem. Se alguns parâmetros iniciais, como os de motivação diretas e
indiretas dos participantes e a vontade de cada um em cooperar com a equipes disponibilizando
as suas habilidades, sejam cumpridas se torna mais fácil criar estímulos para essa equipe de
trabalho (MUCCHIELLI, 1980).

Grupos não são equipes, mas podem se tornar com um trabalho especifico de formação
de equipes, já as equipes são grupos que compreendem seus objetivos, que se envolvem e
tornam-se engajados em alcançar suas metas unidos. Visões diferentes fazem parte da equipe e
são estimulados para o melhor aproveitamento da equipe. A comunicação nas equipes funciona
de forma clara e objetiva.

4.2 Formando Equipes

Um grupo para se tornar uma equipe passa por alguns estágios. Foi na década de 1960
que o Dr. Bruce W. Tuckman, professor da Universidade do Estado de Ohio criou o que iria se
tornar um dos mais importantes modelos para descrever os estágios de desenvolvimento de uma
equipe. O processo básico envolvia 4 estágios (Formação, Conflito, Acordo e Desempenho),
no fim da década de 1970 ele acrescentou um quinto estagio (Dispersão), como verificaremos
a seguir. Uma equipe pode ser formada para um departamento, com início, mas sem previsão
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de termino de trabalho, ou para um projeto especifico com início, cronograma, e fim de um
projeto com uma entrega programada.
Figura 7: Os estágios do desenvolvimento das equipes

Fonte: https://blogdanielalmeida.wordpress.com/2015/06/18/desenvolvimento-equipe/

Na figura 7 conseguimos visualizar os estágios de formação de uma equipe. É no estágio
da formação, no início do processo de criação da equipe, que todos são educados, procuram
conhecer a seus colegas, é uma fase introdutória, comparável ao início de um namoro ou o
começo de um curso de faculdade. Durante esta fase é comum abordar: Habilidades dos
membros, histórico e interesses, Objetivos da equipe, Cronograma, Regras básicas, Papéis
individuais, ocorrem discursos abstratas, uma vez que ainda não se entrou em ação as tarefas,
geram muito pouco para alcançar o objetivo final da equipe

1º Estágio: Formação
Neste estágio a equipe no seu início. Seus membros avaliam, cautelosamente, as
fronteiras do comportamento adequado ao grupo, que ainda não é uma equipe. Este estágio é
de transição, de grupo para equipe e de indivíduo para a de membro. É também um teste a
capacidade de liderança do gestor. Uma vez que existem inúmeros fatores que desviam a
atenção dos membros nesta fase, pouco se realiza em relação às metas da equipe. No Quadro 2
podemos verificar as características deste estagio:
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Quadro 2: Características do 1º Estágio: Formação

Entusiasmo, expectativas voltadas para resultados positivos e
otimistas
Visão de futuro 
Sentimento de pertencimento
Orgulho por ter sido selecionado para formar a equipe
Empatia inicial, imediata e exploratória
Desconfiança, e até medo em relação ao futuro trabalho
Tentativas de definir as tarefas, tomando decisões sem a experiencia
Características do 1º
Estágio: Formação

Criações de regras de como a equipe irá lidar com seus problemas
Decisões sobre quais informações precisam ser coletadas.
Altas e abstratas discussões sobre conceitos ainda em aberto
Impaciência com essas discussões abstratas por alguns membros
Discussões sobre indícios de problemas, ou problemas, não
pertinentes à tarefa
Dificuldades em identificar os problemas pertinentes
Reclamações contra a organização e contra os obstáculos à tarefa.

Fonte: Adaptado de ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, 2014.

2º Estágio: Conflito
Também conhecido como o estágio da turbulência é o mais árduo na formação da
equipe. É nesta fase que os membros percebem que as tarefas são diferentes e mais difícil do
que imaginavam, ficando claro que muitas decisões tomadas no primeiro estágio da formação
da equipe não atende a realidade.
É neste período que ocorrem os maiores conflitos, como ainda não são uma equipe
formada, e não tem experiencia em conjunto, os indivíduos tentam solucionar seus problemas
de equipe, com experiencias individuais, e muitas vezes não ouvindo os colegas, que estão
formando a equipe. É uma fase de conflitos, desentendimento e um novo teste a liderança da
equipe.
A Turbulência apresenta as seguintes características apresentadas no Quadro 3:
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Quadro 3: Características do 2º Estágio: Conflito

Características do 2º
Estágio: Conflito

Resistência à tarefa e às abordagens ao processo de melhoria
Cada indivíduo apresenta sua solução isolada
Fica claro as variações de comportamento em relação ao grupo 
Discussão o tempo todo entre membros, mesmo quando concordam
com a questão básica
Atitudes defensivas e competitivas
Formação de facções e “escolha de lados”
Contestação sobre as escolas de quem formou a equipe e sua
liderança
Estabelecimento de metas irreais 
Evidente aplicação da “lei do mais forte”
Desunião, tensão crescente e ciúmes

Fonte: Adaptado de ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, 2014.

Quando ocorre alguns, ou todos os pontos citados aqui, nesta fase, a equipe deixa de se
comprometer com as metas, e desprende energia em debater, enfraquecendo a formação da
equipe, é nesta hora que o Líder precisa ser presente, comunicativo, e trabalhar cada indivíduo
rumo a formação da equipe, é neste estágio que se formam os alicerces da equipe, ou forma-se
uma equipe ou ela se desfaz neste estágio.

3º Estágio: Acordo ou Normatização
É agora, após os conflitos e as turbulências que membros harmonizam lealdades
competitivas com responsabilidades. Eles finalmente aceitam a equipe, seu papel e suas regras
básicas (ou “normas”), e compreendem a individualidade dos companheiros. Aquilo que se
gerou de conflito emocional é finalizado, de modo que as relações, que antes eram de
competição, tornam-se mais cooperativas.
Aqui surge o progresso para verdadeiramente formar a equipe. Esta fase tem como as
características do Quadro 4:
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Quadro 4: 3º Característica do estágio: Acordo ou Normatização

Uma nova capacidade de criticar construtivamente
Integração dos membros da equipe em formação 
Diminuição da ansiedade, um alívio, já que tudo parece que vai
funcionar
Os membros começam a evitar os conflitos, na tentativa de alcançar
a harmonia
Características do 3º
Estágio: Acordo ou
Normatização

Compartilham os problemas e discutem sobre a dinâmica da equipe 
Formação de um senso de coesão de equipe, um espírito e metas
comuns
Estabelecimento e manutenção das regras básicas e fronteiras da
equipe (as “normas”), agora com clareza e conhecimento mutuo da
capacidade de cada um
Estabelecimento de metas irreais 

Fonte: Adaptado de ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, 2014.

Conforme os membros da equipe em formação começam a resolver suas diferenças,
passam a ter mais tempo para suas tarefas dentro da equipe. Iniciando um ciclo de progresso
significativo para equipe.

4 º Estágio: Desempenho ou Atuação em Equipe
É agora que a Equipe é formada, os estágios anteriores serviram para o preparo da
equipe, e agora os membros podem atuar como uma equipe. Neste estágio a equipe já definiram
seus papeis nas tarefas, eles reconhecem seus pontos fortes e fracos, e sabem como atuar em
equipe nas tarefas, objetivando a meta em comum.
As principais características deste estágio, apresentados no Quadro 5, para equipe são:
Quadro 5:Características do 4 º Estágio: Desempenho ou Atuação em Equipe

Percepção dos membros quanto aos processos de trabalho individual
e do grupo. 
Características do 4 º Satisfação pelo progresso da equipe
Estágio: Desempenho Melhor compreensão dos pontos fortes e fracos de cada um
ou Atuação em Equipe Auto mudança construtiva
Capacidade de evitar ou lidar com problemas do grupo
Forte apego à equipe
Fonte: Adaptado de ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, 2014.

32

A equipe agora funciona de forma eficaz e coesa. Sabe-se quando a equipe atinge este
estágio pela quantidade de tarefas que começa a entregar, rumo as metas da equipe.

5 º Estágio: Dispersão ou Adiamento Foi em 1977 que Tuckman adicionou o quinto
estágio ao desenvolvimento de equipes. Uma vez que um projeto termina, ou um ciclo de
trabalho, a equipe pode ser desfeita, ou desmobilizada. Esta fase é às vezes conhecida como
luto porque os membros se aproximaram e sentem uma perda agora que a experiência acabou .
Esta fase ocorre mais em Equipes de Projetos, que tem sua formação para atividades com início,
meio e fim, diferente de Equipes funcionais, que atuam dentro de um departamento, ou setor de
uma organização.

A intensidade desses estágios varia de equipe para equipe. É um processo constante a
formação da equipe, uma vez que as dinâmicas de pessoal, tarefas, objetivos e metas se alteram
a todo momento nas organizações e no mundo.

4.3 Motivando uma Equipe de Trabalho

O Processo de motivação de motivação de Equipes deve ser algo rotineiro no dia a dia
do líder. As atuais lideranças chegam a esta função compreendendo motivar é compreender as
necessidades dos colaboradores, reconhecendo-os como pessoas, e não somente como recursos,
peças de uma engrenagem. Este modelo de Gestão de Recursos, foi e ainda é um obstáculo na
motivação das equipes. Devemos hoje trabalhar com o conceito de Gestão de Pessoas.

Na motivação de equipes. Mucchielli (1980), apresenta alguns método, como por
exemplo; permitir que o grupo encontre a saída de uma situação desagradável, e apresente a
liderança essa necessidade, seguindo também as teorias motivacionais que apresentamos neste
trabalho, oferecer recompensas as metas alcançadas, pela equipe e indivíduos, possibilitar a
competição saudável entre equipes, com valorização do desempenho e permitir que a própria
equipe trace estratégia para alcançar as metas estabelecidas.

Quando tratamos o colaborador pela visão de Gestão de Pessoas, e não como Gestão
de Recursos, encontramos suas necessidades e o que o motiva, como apresentado na figura 8:
33

Figura 8: Pessoas recursos X Pessoas Colaboradoras

Fonte: Chiavenato,2014.

Quando Chiavenato (2014) trata da gestão de equipes, ele nos ressalta a necessidade de
avançarmos no que tange a gestão de pessoal nas organizações, que comumente tratamos as
pessoas como recursos humanos, que são como recursos produtivos da organização,
patronizados, uniformes, inertes, e precisam ser administrados o tempo todo, o que demanda
tempo, organização, direção e controle sobre tais recursos, as pessoas, que chegam a ser
considerados passivos da organização, o que é mesmo que “coisificar” as pessoas. Ou como
Chiavenato (2014) nos explica, podemos ver estas pessoas como verdadeiros colaboradores,
parceiros das organizações. Sendo assim eles não seriam “coisas”, números frios, mas
fornecedores de conhecimentos, habilidades, competências e indo além, sendo um aporte para
as organizações, realizando decisões racionais que somem com o negócio. Organizações, hoje
bem-sucedidas, tratam seus membros c5omo membros valiosos da organização motivando a
eles a contribuírem social e intelectualmente com as organizações.
Em Chiavenato (2014) ele apresenta a visão de ARH – Administração de Recursos
Humanos, Gestão de Pessoas e Gestão de Talentos. Estas três visões são o que encontramos
hoje nas organizações no que tange a administração de pessoal. Em ARH as pessoas ainda são
tratadas como “coisas”, produtos, são classificadas e “estocadas”, já em Gestão de pessoas o
membro da organização é tratado como uma pessoa, mas ainda com limitações a gestão do seu
intelecto, e como ele melhor pode colaborar para o negócio, ainda estamos com ênfase no tático,
já na Gestão de talentos humanos, é hoje o ápice na administração de pessoal, o ser humano é
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tratado como um todo, em suas contribuições para a organização, ele é mais que um colaborador
é parte ativa do negócio, mesclando-se a própria organização, temos exemplos hoje claros, nas
empresas de tecnologia do vale do silício na Califórnia, EUA, a onde o modelo de grande parte
das organizações lá estão no padrão de Gestão de Talentos Humanos. Na figura 9 Chiavenato
(2014) apresenta um comparativo da gestão de pessoas pelas organizações:

Figura 9: Comparativo de Gestão de Pessoal

Fonte: Chiavenato ,2014.

4.4 Desenvolvendo uma Equipe de Alto Desempenho

Durante o processo de pesquisa deste trabalho traçamos o perfil de liderança, de equipe,
de motivação e de gestão de pessoal, para alcançarmos a formação de uma equipe de trabalho,
seja ela funcional ou de projeto. Mas nosso ponto alto neste estudo de pesquisa é elaboração de
uma equipe de alto desempenho e o papel do líder neste ponto. Para isto será analisado o que é
uma equipe e será comparado com o que Baumotte (2013) apresenta sobre uma equipe de alto
desempenho. No Quadro 6 Baumotte (2013) relaciona os aspectos de equipes de projeto
tradicionais com equipes de projeto de alto desempenho.
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Quadro 6: Equipes tradicionais X de alto desempenho

Aspectos
Ênfase no
aprendizado
Concepção do
trabalho

Papel de
gerência

Estrutura
organizacional

Equipes de projeto tradicionais
O aprendizado é pouco
recompensado.
As pessoas têm dificuldade para ver
como contribuem para o produto
ou serviço final e nunca se
envolvem na resolução de
problemas.
Os gerentes atribuem tarefas,
analisam o desempenho e decidem
quais serão os procedimentos de
trabalho, sem a contribuição dos
funcionários.

Equipes de projeto de alto desempenho

Existem muitos níveis de
gerenciamento e fronteiras nítidas
entre gerência e subordinados.

Existem apenas alguns níveis de gerenciamento
entre gerência e subordinados. A organização é
muito horizontalizada.

As pessoas que trabalham em uma
Relacionamento das etapas de uma operação irão
com o cliente
encaram como seus clientes as que
trabalham na etapa seguinte.

Flexibilidade

Trabalho em
equipe

Dedicação

Remuneração

Acesso à
informação

Equilíbrio
sociotécnico

A equipe demora a adotar novas
tecnologias ou a converter
tecnologias existentes para novos
propósitos.
As pessoas olham apenas para si
mesmas. Os valores, quando
existem, dizem respeito apenas aos
lucros.
Só algumas pessoas se sentem
pessoalmente responsáveis pelo
desempenho da equipe.
Todos recebem as mesmas
recompensas financeiras,
independemente de seu
desempenho.

O aprendizado é altamente valorizado.
As pessoas veem uma conexão direta entre o que
fazem e o produto ou serviço final. A resolução de
problemas é parte do trabalho de todos.

Os próprios funcionários distribuem as tarefas,
analisam o desempenho e decidem quais serão os
procedimentos de trabalho a adotar.

Todos tem um cliente interno ou externo e buscam
constantemente entender e suprir as necessidades
do cliente.
A equipe explora os progressos tecnológicos e
busca encontrar formas inovadoras de utilizar a
tecnologia existente.
Valorizam-se o trabalho em equipe, a participação,
a inovação e a qualidade tanto quanto os lucros.
Todos se sentem pessoalmente responsáveis pelo
desempenho geral da equipe.
As pessoas são recompensas de acordo com seu
desempenho e/ou da equipe.

Gerentes e especialistas técnicos
retêm informações. O acesso aos
Gerentes e especialistas técnicos compartilham
sistemas de informação e aos dados livremente as informações. Os sistemas de
é rigidamente controlado.
informação permitem que as pessoas
compartilhem prontamente as informações.
A tecnologia é considerada mais
importante do que as pessoas.

A tecnologia e as pessoas são tratadas como tendo
importância igual na equipe.

Fonte: Adaptado de Baumotte, 2013.
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Em uma equipe de alto desempenho, Baumotte (2013) informa que a hierarquia
tradicional, rígida, em um formato piramidal acaba sendo eliminada, ou se não perde totalmente
o formado tradicionalmente conhecido de pirâmide. As equipes classificadas como de alto
desempenho assumem para si as funções tradicionalmente elencadas aos Gerentes e
Supervisores, trazendo para si a responsabilidade pela coordenação técnica e pelas decisões
estratégicas no que tange as suas responsabilidades na organização. Para tal podemos resumir
que as equipes que existem hoje são as equipes de trabalho, que projetam, fabricam e oferecem
um produto ou serviço, atuam na linha de frente das organizações, as equipes de melhoria, são
responsáveis por recomendar das mudanças na organização, nos processos, na tecnologia,
visando o ganho de qualidade e performance, muitas vezes são equipes temporárias, montadas
para dar solução a uma situação única, e por último as equipes de integração, são as que
coordenam os trabalhos em toda a organização, estas são na verdade formada por duas ou mais
equipes de trabalho, e as equipes de melhoria, elas geram um vínculo entre as equipes de
trabalho e melhoria, normalmente composta por membros destas equipes da organização,
muitas vezes formam as chamadas equipes gerenciais, a onde os líderes se reúnem para formar
as o nível estratégico da organização.

Estas equipes podem ser funcionais ou interfuncionais, vai é claro depender da atividade
especifica, e do grau de coordenação necessária para ela atuar. Equipes funcionais são parecidas
com os modelos tradicionais, os membros atuam na equipe, como em um setor, departamento,
com afinidade de área, marketing, TI, engenharia, etc, já as interfuncionais reúnem pessoas de
áreas distintas, projetos, mas que tenham uma meta em comum.

O que vai definir a formação da equipe é o papel que ela vai desempenhar. O mais
importante é que, na formação de equipes de alto desempenho, o momento mais importante
para seu líder é na sua formação, a onde ele precisa ter claro os critérios de sua formação,
objetivos a alcançar e saber que os papeis dentro de equipes como estas precisam ser claros, e
que a responsabilidade, com seus méritos e cobranças passam a fazer parte do dia a dia de todos
desta equipe. Quando uma organização estabelece a meta de se tornar uma organização de alto
desempenho, ela precisa começar pela base, que como falamos no início deste trabalho, são as
equipes. As relações dentro de uma equipe de alto desempenho são bem diferentes do modelo
tradicional, o líder passa a dividir por área de atuação as demandas de tarefas, as atribuições, e
os resultados, não existe mais uma centralização no líder para se obter o resultado da meta.
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O Quadro 7 apresenta um modelo de como ficam as responsabilidades e os papeis dentro
de uma equipe de alto desempenho em uma organização de Manufatura:

Quadro 7: Papeis de uma Equipe de Alto desempenho

Definir horários de trabalho e intervalos
Selecionar e destituir o líder da equipe
Tomar a iniciativa para do reparo de equipamentos e maquinário
Atribuir tarefas especificas dentro de um grupo de trabalho
Treinar novos membros da equipe
Garantir disponibilidade de material de produção e das peças de reposição
Papeis e
Responsabilidade
dentro de uma
Equipe de Alto
Desempenho no
Setor de
Manufaturas

Manter registro das horas de trabalho de cada membro
Realizar inspeções de controle de qualidade e compilar dados
Preparar orçamentos de material e mão de obra
Preparar registro diário da quantidade produzida e do volume de estoque em andamento
Recomendar mudanças de engenharia em equipamentos, processos e produtos
Selecionar novos membros para a equipe e descartar antigos
Avaliar membros da equipe para conceder aumento salarial
Paralisar o processo ou a montagem se houver problemas de qualidade

Realizar reuniões semanais da equipe
Fonte: Adaptado de Baumotte,2014.
Em Baumotte (2013) fica claro que não podemos como lideres selecionar uma equipe e
simplesmente atribuir responsabilidades como no quadro 7. É preferível que isto aconteça por
etapas, ao longo do tempo. Um modelo possível é com um cronograma de responsabilidades,
como apresentado no Quadro 8:

38

Quadro 8: Cronograma de Responsabilidades

Responsabilidades
Distribuir tarefas
Resolver problemas
Realizar reuniões de equipe
Preencher cronogramas
Desenvolver metas da equipe
Reforçar padrões técnicos
Fornecer informações para avaliação de
desempenho
Analisar e aprovar metas da equipe
Realizar avaliações de desempenho
Desenvolver orçamento da equipe

Equipe agora

Equipe daqui a seis meses

Gerência

Fonte: Adaptado de Baumotte,2014.

Nesta fase de transição de uma equipe tradicional para equipe de alto desempenho o
Líder precisa assumir as seguintes responsabilidades de acordo com Baumotte (2013): ajudar a
equipe a moldar seus próprios propósitos, metas, abordagens comuns, desenvolver
compromisso e confiança; fortalecer o mix e o nível de habilidades da equipe; gerenciar
relacionamentos externos e eliminar obstáculos ao desempenho da equipe; criar oportunidades
para que os membros desenvolvam seu potencial e ultrapassem as expectativas. Seguindo o
modelo de desempenho apresentado na figura 10, até alcançar um desempenho excelente.
Figura 10: Desempenho na Gestão das Equipes

Fonte: Chiavenato ,2014.

De acordo com Baumotte (2013), até quando planejamos com cuidado elaboração de
uma equipe, definindo membros, papeis, misturamos tipos de equipes, mapeamos as novas
responsabilidades, e mesmo que por um longo processo tenhamos a garantia das habilidades
necessárias de cada colaborado, o resultado não será o esperado. Isto por que apesar de todo o
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empenho do líder, as equipes antes de apresentarem resultados com ganhos, elas irão piorar,
passar por turbulências antes de melhorar. A estrada para o alto desempenho é sinuosa e
acidentada, é esperado que o líder trabalhe próximo dos colaboradores para esta viagem.

4.5 Manutenção de uma Equipe de Alto Desempenho

A estrada para formar uma equipe de alto desempenho é longa, sinuosa e acidentada. É
percorrida por um longo tempo, e como levantado na pesquisa deste trabalho é preciso que
ocorra a dedicação do líder e da organização, desde a seleção dos colaboradores até o possível
desmonte da equipe desenvolvida.

Além das tarefas, atribuições e comportamentos aqui relacionadas nesta pesquisa, é
preciso manter a equipe após sua formação, quando se verifica que a mesma está funcionando
dentro dos parâmetros estabelecidos pela organização, como alto desempenho, é papel do líder
manter a mesma dentro deste parâmetros e para tal existem algumas abordagens motivacionais,
que é a de encontrar as necessidades dos colaboradores, como abordado no item motivação do
presente trabalho, que passa pela entrega de benefícios, hoje reconhecidos como de mercado,
indo além do convencional, e trabalhar o feedback da equipe, dentro de normas estabelecidas
com a equipe de alto desempenho, que realiza periodicamente uma autoavaliação, que gera o
feedback que irá fazer parte da manutenção e melhoria da equipe.

Para Chiavenato:
Toda pessoa precisa receber retroação a respeito do seu desempenho para saber como
está indo no seu trabalho. Sem essa retroação as pessoas caminham às cegas. Também
a organização precisa saber como as pessoas desempenham as suas atividades para ter
uma ideia de suas potencialidades. (CHIAVENATO, 2002).

A Manutenção é uma responsabilidades de todos os colaboradores da equipe de alto
desempenho, mas é necessário uma atenção maior da organização, que precisa oferecer as
condições para a manutenção da equipe, com mix de benefícios que incluem benefícios para
formação continuada, licenças prêmio, participação nos lucros, planos de assistência que esteja
acima dos já oferecidos, entre outros que irão surgir de acordo com o momento econômico em
que esteja inserida esta equipe de alto desempenho e sua organização.
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5 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi mapear a estrada da formação das equipes de alto
desempenho, e o papel da liderança em todo o processo desta formação, começando pelo
indivíduo nas organizações, passando pela formação de grupos, que se tornam equipes e
culminam no estágio de excelência das equipes de alto desempenho. Para tanto, foi realizada
uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a origem, as competências e habilidades da liderança,
em motivar pessoas por meio da gestão de pessoas e seus talentos, reconhecendo-os como seres
únicos no processo de formação das equipes, que são as unidades formadoras das organizações.
Após a análise teórica destes conceitos relativos à liderança e motivação foi possível finalizar
o estudo com uma conclusão clara do papel da liderança na formação e manutenção das equipes
de alto desempenho nas organizações, sejam elas públicas, privadas ou mistas.

Fica evidenciado no trabalho de pesquisa que o tema é de grande relevância na
atualidade para todas as organizações, que tem como objetivo se manter e crescer em um
mercado tão competitivo e globalizado, por conseguinte relevante a todo o ser humano, que é
quem compõem as organizações por todo o globo. O desenvolvimento de pessoas é o verdadeiro
objetivo das lideranças nas organizações, que tem como meta gerar bons resultados, e estes
resultados só podem ser alcançados se compreendermos como encontrar e preparar os líderes
que formaram as equipes. Estas são a unidade básica de funcionamento de todo o tipo de
organização, publicas, privadas, corporativas ou não, tem seu trabalho realizado pelas equipes,
e quanto maior for seu grau de comprometimento, maior serão os resultados que estes lideres
entregaram. E para alcançar o nível de equipes de alto desempenho, é preciso trilhar uma longa
estrada, que começa na compreensão de quem são os colaboradores que formaram esta equipe,
e quais são suas necessidades, estas que irão move-los em direção dos estágios aqui
pesquisados, que formaram a equipe de alto desempenho.

Para Chiavenato:
Os processos de recompensar as pessoas constituem os elementos fundamentais para
o incentivo e a motivação dos funcionários, tendo em vista, de um lado, os objetivos
organizacionais a serem alcançados e, de outro, os objetivos individuais a serem
satisfeitos. Por essa razão, os processos de oferecer recompensas ocupam lugar de
destaque entre os principais processos de gerir as pessoas nas organizações. A palavra
“recompensa” significa retribuição, prêmio ou reconhecimento pelos serviços de
alguém. A recompensa é o elemento fundamental na condução das pessoas em termos
de retribuição, retroação ou reconhecimento do seu desempenho na organização. Deve
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funcionar como um reforço positivo ao elevado desempenho e sustentar, na medida
do possível, a permanência e o engajamento das pessoas na organização. A motivação
das pessoas é fundamental nas organizações bem-sucedidas. (CHIAVENATO, 2014)

Ao tratarmos de alto desempenho precisamos lembrar que para alcançar este nível de
equipe, é preciso compreender as necessidades que movem, isto é, motivam, os colaboradores
desta equipe. Para tal analisamos o princípio histórico da liderança, suas correntes, modelos e
aplicações, cruzando com as teorias de administração e motivação que tem maior aceitação
entre os líderes do mercado atual.
Após o estudo sobre a liderança e a compreensão das teorias motivacionais foi possível
entrar na formação de equipes, compreendemos que a formação de equipes precede a formação
de uma equipe de alto desempenho, não é possível iniciar um processo de formação de equipe
direto no estágio de alto desempenho. Isto não é possível por que este estágio não se alcança
somente pela soma de conhecimentos e habilidades técnicas, é preciso engajamento,
experiencia e compreensão de si e dos colaboradores da equipe.

Para alcançar o estágio de equipe de alto desempenho é preciso que a equipe tenha claro
seus objetivos a alcançar, que passe pelos estágios de formação, conflito, acordo e desempenho,
descritas pelo Dr. Bruce W. Tuckman

É necessário que o líder, com bagagem empírica e acadêmica tome consciência de que
não podemos tratar os membros das equipes como simplesmente recursos, “coisas”, é preciso
avançar na direção da gestão de pessoas, e no ponto mais alto, na gestão de talentos.

Existem muitos tipos de equipes, mas na pesquisa fica claro que equipes de alto
desempenho podem ser formadas dentro dos tipos funcionais ou interfuncionais.

O líder é o principal responsável na formação e manutenção de equipes de alto
desempenho, é através do seu trabalho de formação que estas equipes são desenvolvidas, mas
ele compartilha com cada colaborador da equipe esta responsabilidade. Quando se adota o
modelo de alto desempenho para equipes, o modelo tradicional piramidal de hierarquia, cujo o
foco é direcionado ao líder, deixa de existir. Com esta equipe todos se envolvem, e as tarefas e
responsabilidades passam a ser distribuídos de forma horizontal, a equipe passa a ter um
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autogerenciamento técnico, dando liberdade ao líder para atuar nas questões estratégicas da
equipe.

Para que o modelo de alto desempenho seja adotado a organização precisa estar disposta
a mudar sua forma de interagir com a equipe, e reconhecer os novos papeis de cada membro
desta unidade básica de tralho, a equipe de alto desempenho.

Finalmente, conclui-se neste trabalho de pesquisa que a formação e manutenção de
equipes de alto desempenho está intimamente ligada ao líder que toma para si a meta de formar
esta equipe. Para que ela venha a se formar não basta o desejo dos colaboradores, ou que seja
criado um plano a ser seguido, é necessária uma quebra de paradigma na organização e na forma
como o líder trabalha com sua equipe. Ficou evidente no estudo que o sucesso para a formação
é o trabalho do líder em adequar, preparar, dinamizar e atuar junto a sua equipe rumo a estrada
de formação de equipes de alto desempenho, os colaboradores precisam estar satisfeitos para
seguir o rumo da formação de alto desempenho, mas é vital que o líder esteja com esta meta
clara, por que somente ele pode guiar a equipe para juntos atuarem na formação da equipe de
alto desempenho. A motivação do líder, da organização, e dos colaboradores precisam ser
saciadas, sempre pautados pela identificação das reais necessidades a serem supridas. É
necessário um trabalho em conjunto nas esferas citadas para se alcançar o estágio de equipe de
alto desempenho.
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