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Drive 
“Usar a Autonomia, Mestria e Propósito para se 

transformar a si próprio e à sua organização” 

As lógicas da Motivação 



“Os nossos motivos guiam a consciência 

para a procura de oportunidades” 

Daniel Goleman 



Um Motivo é uma força que nos impele a uma ação 

para uma direção determinada 

As “Fontes” dos Motivos 

 Satisfação de necessidades fundamentais 

 Procura de recompensas e evitação da punição 

 Congruência com valores 

 



Noção de “Valor” 
 

 Os Valores guiam e dirigem os nossos comportamentos e 

afetam a nossa experiência quotidiana 

 

 Os Valores podem ser genericamente entendidos como 

as escolhas estratégicas que nós fazemos em relação 

aquilo que é requerido para alcançar os nossos objetivos 

 



DIZ-ME O QUE TE MOVE… 

 

 

… DIR-TE-EI QUEM ÉS. 



3 Modelos de Motivação 

Motivação 1.0 

• Está relacionada com a 
Sobrevivência 

 
• Basicamente determinada por 

necessidades Biológicas 

Motivação Primária 

Motivação 2.0 

• Procura de recompensas 
 

• Evitação da punição 
 

• Procura de aprovação externa 
 

• “Locus de Controlo” externo 

Motivação Extrínseca 

Motivação 3.0 

• Procura de congruência com 
valores 
 

• Procura de um domínio 
superior de conhecimento e 
ação (Mestria) 
 

• Vontade de autonomia 
 

• Procura de um sentido de 
finalidade mais amplo 

Motivação Intrínseca 



Um Novo Sistema Operativo 
• O que nos mobiliza 
• Recompensas e Reconhecimento 
• Comportamentos Intrínsecos e Extrínsecos 
• O que a Ciência Sabe e as Organizações não Fazem 

Propósito 
O apelo para fazer o que fazemos ao serviço de algo superior  
a nós próprios 

• Propósito individual 
• Propósito Organizacional (Objetivos, Palavras, Políticas) 
• Alinhamento Organizacional 

Mestria 
• Fluxo 
• Clareza de Objetivos 
• Feedback sobre Performance 
• Mindset 
• Dor 
• Assíntota 

Autonomia 
O desejo de autodirigir o nosso trabalho e as nossas vidas 

• Atividades 
• Tempo 
• Técnica 
• Equipa 

Descubra o segredo do que verdadeiramente nos motiva 



A atividade é fundamentalmente rotineira? 

Concentre-se em criar um ambiente motivador 
a longo prazo, em que as pessoas sejam justamente 

remuneradas e que encoraje a autonomia, a mestria e 
o propósito. Evite as recompensas condicionais (tipo 

“se-então”) em quase todas as circunstâncias. Quando 
muito, considere a possibilidade de oferecer 

recompensas não condicionais e não esperadas (“já-
que”). E lembre-se que essas recompensas serão mais 

eficazes se: 

Não Sim 

Sim, é possível É muito difícil 

Use recompensas, mesmo condicionais, do tipo “se-
então”, mas assegure-se de que: 

1. Oferecerem elogios 
e feedback, em vez de 

produtos tangíveis 
que as pessoas 

possam tocar ou 
gastar. 

2. Fornecerem 
informações úteis, em 

vez de serem 
instrumentos de 

controlo. 

1. Explica claramente 
por que razão a tarefa 

 é necessária. 

2. Reconhece que 
é monótona e 

desinteressante. 

3. Permite que 
as pessoas a 

executem da forma 
que acharem mais 

adequada. 

Quando usar recompensas: Um fluxograma simples 

Pode enriquecê-la e torná-la mais desafiante, reduzir 
as rotinas ou alinhá-la com um 

propósito maior? 



Atividades e Recompensas do Tipo X e do Tipo I 

Na sua organização, quais são as atividades 
do Tipo X? 

Na sua organização, quais são as atividades 
do Tipo I? 

Como é que pode tornar as atividades do 
Tipo X mais estimulantes e agradáveis? 

Como é que a sua organização poderia 
introduzir recompensas incondicionais (Tipo 
“Já-que”)? Dê alguns exemplos. 

Como é que a gestão poderia dinamizar a 
criação de atividades com mais desafios e 
mais recompensadoras? 

O que poderia ser feito para suscitar uma 
cultura de crescimento, inovação e mudança, 
dinamizada pelos colaboradores e não apenas 
pelas chefias ou pela gestão de topo? 



Motivação 3.0 – Pontos de Ancoragem 

Quais são os três principais “Drives” humanos e por que razão a Autonomia, a Mestria e o Propósito são tão importantes? 

Quais são os três problemas de incompatibilidade e qual o impacto que têm na sua organização? 

Quais são as diferenças entre a Motivação Tipo X e a Motivação Tipo I e qual a importância de fazer expandir o Tipo I no seu 
contexto profissional? 

Quais as razões para passar das recompensas condicionais (Tipo “Se-Então”) para as incondicionais (Tipo “Já-Que”)? 

Como é que pode tornar mais aliciantes as atividades rotineiras, com vista a aumentar a motivação e o envolvimento no seu 
local de trabalho? 



Os Três Elementos da Motivação Intrínseca 

Autonomia 
Trabalhar com um sentido de controlo em relação ao que faz, quando 
o faz, como o faz e com quem o faz. 
 
A poderosa capacidade individual para escolher as suas ações, o que 
significa que tanto poder ser autónomo, como saudavelmente 
interdependente em relação aos outros. 

Autonomia: Quatro Elementos Essenciais 
Atividades 
Tempo 
Técnica 
Equipa 



Por favor, classifique o seu nível corrente de Autonomia 
Sendo 10 o nível IDEAL de Autonomia que lhe permitiria produzir os melhores resultados… 

Audit de Autonomia 

1) Atividades: Qual é o nível de Autonomia que tem para decidir no âmbito das suas atividades, das suas principais responsabilidades e 
em relação ao que tem para fazer no dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) Tempo: Qual é o nível de Autonomia que tem para decidir sobre a sua gestão do tempo no trabalho: a que horas chega, a que horas 
sai e como distribui o seu tempo pelas diferentes tarefas ao longo do dia? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) Técnica: Qual é o nível de Autonomia que tem em relação aos aspetos técnicos no seu trabalho: que meios utiliza para cumprir as 
diferentes responsabilidades que lhe competem? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4) Equipa: Qual é o nível de Autonomia que tem para decidir em relação à sua equipa? Em que medida é que tem poder para escolher 
as pessoas com quem trabalha? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Tratamento dos Resultados (por favor, registe as suas respostas no gráfico abaixo) 

Audit de Autonomia 

Tempo 

Equipa 

Atividades Técnica 



Qual é a percentagem de atividades que realmente poderiam ser eliminadas ou delegadas? 

Lista a Não Fazer 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Refira pelo menos um exemplo 

No quadro abaixo, dê alguns exemplos de atividades que poderia colocar na “Lista a Não Fazer” 
Lista a Não Fazer 

1 

2 

3 

4 

5 

Faça uma lista de até cinco coisas importantes que adoraria fazer (e que habitualmente não faz) e 
que dariam um contributo significativo para a sua organização. 

1 

2 

3 

4 

5 



Autonomia: O Meu Compromisso de Melhoria 

Que exemplos pode dar de organizações que funcionam com práticas de Autonomia? 

Referencie algumas iniciativas que vai tomar para aumentar o seu nível de Autonomia e Envolvimento 

 

Ponto de Ancoragem da Autonomia 
Quais são os quatro elementos chave da Autonomia? 

1 

2 

3 

4 



Os Três Elementos da Motivação Intrínseca 
 

Mestria 
Trabalhar e progredir na concretização de algo relevante 
 
O desejo de nos tornarmos progressivamente melhores em qualquer coisa importante 

Mestria: Os Três Elementos Essenciais 

 Fluxo 

 Clareza de Objetivos e Performance 

 Feedback 
Mestria: As Três Leis  

 Mindset 

 Dor 

 Assíntota 



Mestria. Ter um Sentimento de Fluxo no Trabalho 

Quais são as suas caraterísticas dominantes quando está em estado de FLUXO? 

Pense numa ocasião em que esteve em FLUXO. Onde estava? Estava a trabalhar em quê? Com quem estava? Quais foram 
os resultados? 

Como é que poderia redesenhar os seus dias de modo a propiciar mais estados de FLUXO para si e para a sua equipa? 

As mais intensas e gratificantes experiências da vida, acontecem quando as pessoas estão em estado de FLUXO. 
Em FLUXO os objetivos são claros e há uma coerência perfeita entre aquilo que a pessoa “tem de” fazer e “quer” fazer. 
Os desafios não são nem demasiado fáceis, nem demasiado difíceis. Quando estão em estado de FLUXO, 
as pessoas vivem tão intensamente e sentem um controlo tão grande que se fundem no tempo e no espaço do 
momento. 



Por que é tão importante haver clareza de objetivos? 

Pense em algumas situações em que o feedback foi importante. Pode ser uma altura em que precisava dele e não o obteve, 
ou foi insuficiente, ou uma situação onde lhe deram um feedback que foi muito importante para si e fez uma grande 
diferença. 

Qual é o tipo de feedback que habitualmente recebe no trabalho? 

Que outros tipos de recursos poderiam ser úteis para o feedback? 

Clareza de Objetivos e Feedback da Performance 



Três Leis da Mestria 

1. A Mestria é uma Mindset (maneira de pensar). Dê um exemplo 

2. Mestria é Dor. Dê um exemplo 

3. Mestria é uma Assíntota. Dê um exemplo 

Existem três leis da Mestria 



Mestria – Alteração do Posto de Trabalho –  
Faça Você Mesmo 
Consegue imaginar uma situação em que lhe seria possível fazer uma alteração do seu posto de trabalho, 
tipo “Faça Você Mesmo”? 
 
O que faria para gerar mais FLUXO? Que atividades mais atrativas atribuiria a si próprio e quais seriam os 
processos de feedback ideais? 

Como incrementar o FLUXO? 
Que atividades mais atrativas deveria eu ter 

para conseguir melhorias expressivas na 
minha performance? 

Clareza de Objetivos 

Como ver progressos? Quais os requisitos de feedback necessários? 
Qual é a arquitetura organizacional, 

informação, instrumentos e apoio de que 
preciso? 



Os Três Elementos da Motivação Intrínseca 
 

Propósito 
Trabalhar com o conhecimento do porquê de fazer as coisas e de qual é o nosso 
contributo 
 
O apelo para fazer o que fazemos ao serviço de algo superior a nós próprios 

O Motivo do Propósito 

 Objetivos 

 Palavras 

 Políticas 



Mas afinal, qual e de quem é o Propósito? 

O que lhe parece ser o propósito da sua organização. 
 
O Propósito da minha organização é: 

Principais semelhanças Principais diferenças 

Em que medida lhe parece que a sua definição de Propósito é diferente ou 
semelhante em relação a outras pessoas na sua organização? 



Porque é que o meu trabalho é importante 

Qual é a frase da sua organização? 

Qual é a sua frase pessoal (i.e o seu propósito)? 

Em que medida o seu trabalho é importante para a capacidade da organização em 
alcançar o seu propósito (como é que os Propósitos se alinham)? 


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24

