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4 pilares da liderança 



E 
m Julho de 2014, fui procurado por algumas diretoras de escolas públicas de Vinhedo, no interior 

de São Paulo, onde apoiamos o desenvolvimento da educação, através do programa Líderes Bra-

sil. Elas estavam muito preocupadas em como levar para seus professores uma série de iniciati-

vas de mudança. As mudanças afetariam o dia a dia de todos e dentre elas havia a implantação 

de placares de performance, que poderia levar descontentamento extremo às equipes nas escolas. 

 

Concordei que o risco era real e passamos a refletir sobre como levar a um grupo muito conservador um 

movimento intenso de mudança. Como envolver as pessoas do grupo para que elas mesmas fizessem su-

gestões e executassem novas iniciativas para gerar mais qualidade no ensino público ? 

 

O desafio era tornar a mudança emocionalmente relevante. A resposta não estava em ideias ou estratégias 

de convencimento brilhantes, mas nas próprias pessoas que precisávamos sensibilizar. Tínhamos que ali-

nhar nosso objetivo de intensa melhoria nos resultados dos indicadores da educação a objetivos pessoais 

já existentes. 

 

A solução que implantamos gerou uma resposta de velocidade surpreendente. Professores abraçaram a 

causa de mudanças para gerar resultados melhores e não só executaram as sugestões do projeto, como 

eles mesmos tomaram iniciativas para melhorar o projeto e alcançar vitórias mais rápidas. Chegamos a so-

lução através da aplicação de 3 comportamentos. 

 

Os comportamentos essenciais: 

 

 Conhecer as pessoas da equipe 

 Dar feedback e coaching 

 Manter todos no foco 

 

Motivar pessoas para o foco da organização 



 

3 comportamentos essenciais para motivar 



V 
ivemos em uma época onde temos pouco tempo para o que é importante. Em 2013, conduzi uma 

reunião de planejamento com um time de líderes, todos diretores que trabalhavam juntos no mes-

mo escritório há 3 anos. Em cerca de 1 hora de dinâmica, eles perceberam que não conheciam 

fatos de enorme importância da vida de cada de um. Desde locais de nascimento até tragédias e 

superações como a morte de um cônjuge. Essas pessoas eram estranhos entre si. 

 

Como podemos, com tempo restrito, aprofundarmos o conhecimento de muitas pessoas para gerar progra-

mas de motivação que gerem resultados consistentes ? Será que precisamos conhecer a história individual 

de cada pessoa para motiva-la ?  

 

O neurocientista David Rock pesquisou há alguns anos as necessidades primais da mente. Isso nos define 

como humanos e realmente é um guia seguro para criarmos programas de motivação.  As 5 necessidades 

básicas e comuns entre todos nós são: 

 

Status: Crie uma rotina de reconhecimento público simples e contínua, associada a resultados e comporta-

mentos, que atinja a todos de tempos em tempos. Não é necessário dar prêmios sempre.  

 

Previsibilidade: Não altere os objetivos e as demandas o tempo todo. Isso gera desconforto e desmotiva-

ção. Procure gerar um ambiente previsível. Tenha comportamentos previsíveis como líder. 

 

Autonomia: Permita que haja espaço para que as pessoas escolham entre algumas opções. Não imponha 

uma única forma de fazer, mesmo que seja a melhor. Dê opções. 

 

Pertencimento: Esteja atento se todos estão dentro do time. Muitas vezes estar fora do grupo socialmente é 

o maior desmotivador que existe. Gere um clima de pertencimento para todos. 

 

Justiça: Associe seu projeto de liderança a uma causa. Associe claramente um significado de como o time 

vai fazer algo de melhor pelas pessoas. Pode ser um indivíduo ou a humanidade.  

 

1- Conhecer as pessoas da equipe 
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A 
pós definir um conjunto de ações que atendam às necessidades neurais básicas do grupo que vo-

cê lidera, é necessário manter estas ações vivas no dia a dia. O psicólogo, ganhador do prêmio 

Nobel de economia, Daniel Kahneman coloca que a mente só considera real o que ela vê. Assim, 

temos que manter à vista aquilo que queremos como foco para que as pessoas se sintam motiva-

das.  

 

Motivar passa por criar uma visão do futuro, a partir do sonho do liderado. O sonho deve ser questionado, 

através do que acontecerá de real quando for realizado. Isso leva as pessoas a terem uma visão concreta 

da sua realização. Entendo também que nada motiva mais que pequenas vitórias que pavimentam o cami-

nho mais longo para alcançarmos o sucesso. O sucesso é um processo e ele pode ser acelerado com 2 

ações do líder. 

 

Feedback 

Feedback é conversar de forma imediata sobre acertos, problemas ou dúvidas que surjam na busca dos ob-

jetivos. Eles são ferramentas importantes de motivação. Podemos levantar acertos e falar sobre a evolução 

que a pessoa ou grupo já alcançou. Reconhecer o crescimento é uma das mais poderosas ferramentas de 

motivação.  Feedback de correção também é essencial. É muito importante, contudo, cuidar para que não 

atuemos exclusivamente em pontos negativos. Quando isso acontece, geramos desmotivação e inseguran-

ça. Feedback de qualidade, dá sugestão de próxima ação, sempre ressaltando algum ponto positivo do 

comportamento para elevar a autoconfiança do liderado. 

 

Coaching 

Coaching é um treinamento. Ele é específico e com tempo planejado para acabar. É conduzir individual-

mente pessoas de nossa equipe para crescer em áreas específicas, através de mudanças de comporta-

mentos que são necessárias para realizar o sonho pessoal e alcançar objetivos concretos da organização. 

Ao mantermos um diálogo de forma regular com orientações nossas e decisões do liderado, para que eles 

passem pela mudança que os motiva, estamos dando coaching.  

 

2- Dar feedback e coaching 
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M 
esmo quando temos sonhos claramente definidos e um líder que nos apoia com conversas re-

gulares, temos dificuldade em manter o foco. Os problemas e distrações que nos assediam 

continuamente, nos levam a perder tempo e energia com coisas que em nada ajudam e muitas 

vezes são os maiores responsáveis por não termos sucesso em alguns projetos. 

 

A manutenção do foco de nossa equipe é essencial para motivação. Nosso apoio como líderes fica muito 

mais simples, quando atuamos na definição de um caminho em que as pessoas podem que seguir.  

 

Ambiente 

Imagens, que representem o foco que definimos, devem estar visíveis nos ambientes onde queremos deter-

minados comportamentos. Pequenas alterações no ambiente fazem grande diferença em nosso comporta-

mento. Por exemplo, deixar o celular no silencioso durante uma reunião é uma ação simples que muda tudo 

em nosso foco.  

 

Hábitos 

Hábitos também são essenciais para manutenção do foco. Checklists são muito bons para nos manter num 

padrão de comportamento. Reuniões com pautas mínimas nos fazem sempre investir mais tempo naquilo 

que diz respeito aos objetivos da organização, por exemplo. 

 

Efeito manada 

Muito poderoso é o efeito que o comportamento da maioria tem. Publicar que a maioria das pessoas está 

fazendo o esperado para alcançar as metas, leva o restante do grupo a buscar o mesmo.  Ao saber que a 

maioria faz o que é certo, as pessoas aumentam seu foco para fazer o que é necessário, simplesmente pa-

ra ter aceitação social. 

3– Manter todos no foco 
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