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RESUMO 

O Gerenciamento de um projeto é formado de diversos processos, são as chamadas melhores práticas que 

torna ele executável. Durante esses processos a equipe do projeto é de vital importância para o êxito do 

mesmo, e mantê-los motivados um requisito essencial. Os processos de reconhecimento e recompensa são 

os meios aos quais esta equipe se motiva, e estes devem ser feitos de forma planejada, prevista durante a 

elaboração do gerenciamento do projeto e devem ser bem mensuradas na sua execução, e é deste esforço 

que este estudo se trata, a mitigação dessas atividades e sua importância na execução do projeto. O 

método utilizado neste estudo foi o qualitativo exploratório, utilizando técnicas de levantamento 

bibliográfico. A motivação para realização desta pesquisa é observar o alinhamento destes dois itens 

(reconhecimento e recompensa) ao desempenho, analisar como essas ações são fundamentais no 

desenrolar das atividades planejadas, aprofundar os conhecimentos sobre como realizar e alcançar os 

objetivos dentro de um projeto, utilizando do recurso mais essencial, os membros da equipe. Mostrou-se 

neste estudo a definição de reconhecimento e recompensa e que estes podem assumir as formas tangíveis 

e intangíveis e que ambos formatos são de vital importância aos membros da equipe, são atrelados a sua 

motivação e a melhoria do seu desempenho. 

PALAVRAS-CHAVES: Reconhecimento, Recompensa, Motivação, Desempenho. 

ABSTRACT 

Project management is made up of various processes, had called best practices because make it 

executable. During these processes the project team is vitally important to its success, and keeping them 

motivated is an essential requirement. Recognition and reward processes are the means, by which this 

team is motivated, and these should be done in a planned, during project management preparation and 

must be well measured in its execution, and it is from this effort that this study is focused. It deals with 

the mitigation of these activities and their importance in the execution of the project. The method used in 

this study was the exploratory qualitative, using bibliographic survey techniques. The motivation for this 

research is to observe the alignment of these two items (recognition and reward) to performance, analyze 



how these actions are fundamental in the development of planned activities, deepen the knowledge on 

how to accomplish and achieve the objectives within a project, using the most essential resource, team 

members. This study has shown the definition of recognition and reward and that they can take on 

tangible and intangible forms and that both formats are vitally important to team members, linked to their 

motivation and improved performance. 
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Introdução 

A gestão de um projeto possui vários pacotes de serviços a serem executados, 

alguns de forma sincronizada, outros feitos sequencialmente. Porém, em todos eles 

existe a necessidade do recurso humano para ser realizado, e necessita da equipe 

motivada para que sejam cumpridos os prazos e as tarefas previamente planejadas. 

O objetivo deste estudo é a abordagem sobre a melhor forma de utilização dos 

processos de reconhecimento e recompensa aos membros da equipe de um projeto, 

alinhados ao seu desempenho. Esses dois itens são ações formais contempladas no 

Desenvolvimento de Equipe, integrados ao Gerenciamento de Recursos Humanos e 

objetiva promover ou reforçar o comportamento desejável. 

O interesse no estudo destes sistemas parte desta premissa, observar como a 

evolução no desempenho esta diretamente ligada à motivação que o membro da equipe 

possui com a realização do projeto, analisar como essas ações são fundamentais no 

desenvolver das atividades planejadas. 

O método utilizado neste estudo foi o qualitativo e exploratório utilizando a 

técnica de levantamento bibliográfico. 

 

1. Definições 

Como primeiro esforço é importante explanar a definição dos itens a serem 

estudados a fim de se ter um maior esclarecimento dos objetos de estudo, e estes serão 

feitos através de definições pesquisadas. 



Sobre o Reconhecimento: 

O reconhecimento traz aos funcionários motivação, que pode oferecer 

uma condição duradora, tendo a vontade de executar as tarefas, pois a 

maioria das pessoas mostra o seu máximo para um dia ser reconhecido, 

mas nem sempre isso acontece. Para um funcionário o reconhecimento 

traz o crescimento, o desenvolvimento, a participação e a motivação 

para o dia-a-dia. (FERREIRA; VIDRIK, 2013, p.5). 

Sobre a Recompensa: 

O sistema de recompensa faz parte de um sistema de compensação 

salarial e benefícios sociais, com qual a organização brinda seus 

participantes no sentido de mantê-los satisfeitos e motivados, 

incentivando-os a permanecerem na organização, procurando trabalhar, 

buscando o objetivo da empresa e vestindo a camisa da organização. As 

recompensas a atribuir aos trabalhadores podem ir além do salário e de 

um benefício remuneratório, podem relacionar-se com a oportunidade 

de formação, novos desafios, aumento de responsabilidades, ou 

progressão na empresa, por exemplo. (FERREIRA; VIDRIK, 2013, 

p.7). 

Enfim, por definição, o reconhecimento não envolve pagamentos monetários, ele 

valoriza o esforço, o comportamento diferenciado do colaborador e reconhece-o através 

de placas comemorativas, parabenização, entre outros esforços. A recompensa valoriza 

o esforço diferenciado através de alguma compensação monetária, viagens, participação 

nos lucros, entre outros esforços. 

É importante saber que todo tipo de esforço de valorização deve ser 

contemplado durante o desenvolvimento do plano de recursos humanos do projeto, 

utilizando de sistemas de avaliação de desempenho, e que deve ser bem claro que só 

será contemplado o esforço a mais, o comportamento desejável, segundo Freitas (2014, 

p.77), “Somente o comportamento desejável deve ser recompensado e as pessoas ficam 

motivadas se percebem que são valorizadas, o que é demonstrado pelas recompensas 

que recebem.”. 

 

2. Reconhecimento e recompensa no Gerenciamento de Recursos 

Humanos do Projeto 



De forma geral, a execução de um projeto trata-se de gerenciar os membros da 

equipe para que cada um consiga desenvolver seu melhor trabalho dentro dos processos 

de ciclo de vida do projeto (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e 

Controle e Encerramento), objetivando como resultado final a conclusão das atividades 

com um grau elevado de excelência. Isto significa lidar com equipes de alto 

desempenho e que buscam dar o melhor de si ambicionando visibilidade, promoções, 

entre outros benefícios. Por isso, o Gerenciamento de Recursos Humanos é de vital 

importância dentro da elaboração das atividades do projeto. Segundo Trentim (2014), 

“Analogamente, o Gerenciamento dos Recursos Humanos inclui contratação, 

designações, treinamentos, desenvolvimento da equipe, recompensas e outros aspectos 

relevantes da gestão de pessoas no projeto.” Enfim, esses processos asseguram uma 

utilização eficaz dos membros da equipe ao longo do projeto. 

Elencando, os processos de Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto são 

subdivididos nas seguintes atividades, de acordo com o Guia PMBOK(2008): Planejar 

Gerenciamento de Recursos Humanos: identificação e documentação de papéis, 

responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, resulta na 

criação de um plano de gerenciamento de pessoal; Mobilizar a equipe do projeto: 

confirmar a disponibilidade dos recursos humanos e obter a equipe para o projeto; 

Desenvolver a Equipe do Projeto: melhorar a competência e a interação entre os 

membros da equipe, desenvolver e aprimorar a performance da equipe(é neste item que 

entra o objeto de estudo, ou seja, o reconhecimento e a recompensa da equipe do 

projeto); Gerenciar a Equipe do Projeto: acompanhar  o desempenho dos membros e da 

equipe, fornecer o feedback, gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do 

trabalho; 

Mitigando essas informações fica bem claro o papel fundamental da equipe 

formada para execução do projeto e como ela deve estar alinhada e motivada para 

execução eficiente do mesmo. “O trabalho em equipe é um fator essencial para o êxito 

do projeto, e desenvolver equipes de projetos eficazes é uma das responsabilidades 

primárias do gerente de projetos. Os gerentes de projetos devem criar um ambiente que 

facilite o trabalho em equipe. Os gerentes de projetos devem motivar a equipe 

continuamente fornecendo desafios e oportunidades, oferecendo feedback e apoio 



conforme necessário e reconhecendo e recompensando o bom desempenho.”.(PMBOK, 

2008, p. 193) 

O projeto ao qual a equipe será envolvida trará muitos desafios, desconforto, 

além de fazer com que os membros do projeto adquiram obrigações que 

necessariamente não são pertinentes a elas, além de trabalhar com pessoas de outras 

áreas e com outra metodologia de trabalho, por isso é de fundamental importância estar 

explicitado no plano de gerenciamento de recursos humanos os incentivos ofertados a 

equipe pelo bom desempenho. 

As equipes de projetos podem contar com membros de diferentes 

funções ou simplesmente ser um subconjunto de uma unidade 

organizacional já existente. A pessoa responsável pela equipe – seu 

“patrocinador” – tradicionalmente cria um plano de incentivo com 

indicadores específicos que mensuram os objetivos em cronograma de 

compensações ligados a esses indicadores.(KERZNER, 2006, p.487) 

Mais que simplesmente incluir no projeto um plano de incentivo, este deve ser 

feito de forma precisa buscando eficiência dos instrumentos de avaliação do 

desempenho, para que este esforço não tenha um resultado reverso, ou seja, gerar 

insatisfação ao invés de motivação. Citando Robbins (2005, p. 179), “As recompensas 

devem estar de acordo com o desempenho. Mais ainda, os funcionários precisam 

perceber isto claramente, independentemente de quanto às recompensas estiverem 

vinculadas ao desempenho, se os funcionários não perceberem esta ligação, os 

resultados serão desempenho fraco, diminuição da satisfação com o trabalho e aumento 

das taxas de rotatividade e absenteísmo.” 

 

3. Formas de reconhecimento e recompensa 

Primeiramente, deve estar claro que não existe um formato padronizado de 

reconhecer ou recompensar um colaborador, este esforço deve ser adequado a cada 

execução de projeto, deve variar da cultura de cada empresa. Porém, é de extrema 

importância que esses processos sejam previstos no Plano de Gerenciamento do Projeto, 

e que o gerente do projeto, tendo o papel de montar a equipe, tenha a clara noção do que 

motivará os membros da sua equipe, que tipo de reconhecimento a estimulará a render 



mais e que recompensa fará jus ao resultado alcançado por ela. Citando Miranda(2009, 

p. 49), “Segundo a concepção dos estruturalistas tanto as recompensas sociais quanto 

materiais são importantes para o trabalhador, sendo as primeiras, determinantes de 

status e de seu equilíbrio emocional, enquanto a segunda atua no sentido ascendente de 

mobilidade social.” Reforçando o que foi supracitado, o gerente de projetos deve estar 

ciente do que que satisfará seu colaborador ou sua equipe para reconhecer ou 

recompensar de forma mais eficiente o comportamento diferenciado 

No âmbito do reconhecimento, o gesto de recompensar um ato após sua 

ocorrência é o mesmo que estimular sua repetição, reforça ao membro da equipe que ele 

esta sendo observado pela gerência do projeto, que seu gesto não passa despercebido, e 

que sua contribuição é importante ao desenvolvimento do projeto. 

O reconhecimento pode ser de várias formas. Você pode cumprimentar 

um subordinado em particular pelo seu bom desempenho. Pode também 

enviar um bilhete ou uma mensagem por e-mail com um elogio para 

algo positivo que o funcionário tenha feito. Para os funcionários com 

forte necessidade de aceitação social, o elogio pode ser feito em 

público. Para reforçar a coesão e a motivação dos grupos, pode-se 

celebrar o sucesso da equipes. Pode-se fazer uma festa para comemorar 

o sucesso da equipe.(ROBBINS, 2005, p. 162). 

A recompensa possui um foco mais direcionado ao resultado, a meta alcançada,  

diz de forma clara que o objetivo foi cumprido e que a equipe ou o membro dela esta 

sendo beneficiado por este êxito. Pode ser de variados formatos, por premiações ou 

bonificações salariais, buscando estimular a repetição do esforço. 

O Sistema de recompensas inclui o pacote total de benefícios que a 

organização coloca a disposição de seus membros, bem como os 

mecanismos e procedimentos pelos quais estes benefícios são 

distribuídos. Não apenas salários, férias, prêmios, promoções para 

posições mais elevadas (com maiores salários e benefícios) são 

considerados, mas também outras recompensas menos visíveis como 

garantia de segurança no emprego, transferências laterais para posições 

mais desafiantes ou para posições que levem a um crescimento, a um 

desenvolvimento adicional e várias formas de reconhecimento por um 

desempenho excelente. (CHIAVENATO, 2010, p. 312). 

3.1  O uso do dinheiro e outras formas como fator motivador 



Quando se trata do assunto motivação, ao fazer o esforço de recompensar um 

colaborador pelo bom desempenho, temos em mente primeiramente o uso do dinheiro 

como elemento mais eficaz, porém, este atributo pode ou não satisfazer o colaborador, 

varia de pessoa a pessoa a satisfação compensada de forma financeira pelo bom trabalho 

executado. Segundo o PMBOK (2008, p. 197), “Em geral, o dinheiro é considerado pela 

maioria como um aspecto muito tangível de qualquer sistema de recompensas, mas 

outras recompensas intangíveis também são eficazes. A maioria dos membros da equipe 

de projetos são motivados por uma oportunidade de crescer, obter realizações e aplicar 

suas habilidades profissionais a novos desafios”. 

Pois bem, o dinheiro é sim um motivador bem chamativo, mas não é o único, 

não é a única forma de recompensar o comportamento diferençado, existem outros 

atrativos que possuem o mesmo apelo. Citando Luz (2014), “O dinheiro não é o mais 

importante para todos os empregados. Indivíduos realizadores são motivados 

intrinsecamente. O dinheiro deve ter pouco impacto para essas pessoas. De forma 

semelhante, o dinheiro é relevante para os indivíduos de forte necessidade de ordem 

mais baixa, no entanto, para a maioria da força de trabalho, as necessidades de ordem 

mais baixa são substancialmente satisfeitas”. Ou seja, os profissionais envolvidos em 

projetos buscam projeção, oportunidades, promoções, visibilidade, se interessam por 

dinheiro sim, mas tendem a buscar fatores intangíveis quando se trata de 

reconhecimento e recompensa.  

Logicamente que mesmo os profissionais envolvidos em projetos desejam os 

ganhos financeiros, mas no caso desses, esperam que sejam ganhos consideráveis, que 

façam jus ao seu grau de excelência e ao desempenho que oferecem ao projeto, afinal, 

na elaboração e execução de um projeto busca-se trabalhar com equipes de alto 

desempenho. Segundo Caudron(1997, p. 86), “A fim de ter o melhor resultado com um 

prêmio em dinheiro é preciso pagar as pessoas de forma competitiva, em função do que 

valem. Se os empregados sentirem que foram adequadamente recompensados, não 

ficarão tão preocupados com seus salários e a empresa poderá obter o máximo com suas 

recompensas não financeiras”. 

Caudron(1997), cita outras formas de motivar os colaboradores, tais como: 

cumprimentar  pessoalmente o funcionário por um trabalho bem feito; enviar uma 

mensagem escrita ao empregado, elogiando seu desempenho; reconhecer publicamente 



um trabalho bem feito; dar feedback regular aos funcionários; usar o desempenho como 

base para a promoção; enfatizar o compromisso da empresa com a manutenção do 

emprego a longo prazo. Esses esforços ajudam a manter a motivação do colaborador 

sempre alta, traz o prazer à execução da tarefa a ser desenvolvida, trazendo assim o alto 

desempenho, a excelência. Gestos simples, como um elogio em público ao trabalho bem 

executado, a proximidade com o colaborador dando-lhe oportunidade de emitir opinião 

sobre a execução do projeto o faz sentir importante e colaborativo. 

Existe também a possibilidade de oferecer brindes e premiações, porém, é 

necessário saber previamente o que motiva o funcionário, se, por exemplo, uma viagem 

lhe é interessante, se o convite para um jantar com a gerência do projeto pode ser vista 

como uma boa oportunidade. Entretanto, todos os esforços que reconhecem e 

recompensam o fazer diferente do membro da equipe deve ser previamente incluído no 

plano de gerenciamento do projeto e ter como objetivo o sucesso durante sua execução, 

além de ser de vital importância que a equipe saiba que esses esforços são pautados em 

resultados, que estão sendo premiados pelo seu bom desempenho, e que essa avaliação 

do desempenho esta sendo feita de forma justa. Assim, além de premiar a excelência do 

colaborador, também motiva os outros membros da equipe com desempenho não tão 

bom a melhorar, trazendo um crescente de eficiência a toda equipe na execução do 

projeto. 

 

4. A importância da motivação 

Quando os processos de reconhecimento e recompensa são adotados dentro de 

um projeto, o objetivo ao qual se quer chegar é a motivação dos membros da equipe do 

projeto. É através da motivação que um colaborador destaca-se nas atividades que 

produz. Seguindo esta linha de raciocínio, Ferreira;Vidrik(2013, p.3) cita, “O mundo 

esta cada vez mais competitivo e exige  altos níveis de motivação, pois empregados 

motivados, tanto individuais quanto em grupo, tendem a proporcionar melhores 

resultados”. 

Porém, deve-se saber que motivação vai de pessoa a pessoa, Oliveira (2014) diz 

que ninguém motiva alguém, é a própria pessoa que se automotiva, logo, a motivação 



vem de dentro para fora do indivíduo e que o mesmo deve sentir prazer com o seu 

trabalho, surgindo a automotivação. 

A motivação é uma força que vem de dentro da pessoa, um desejo que estimula 

a pessoa a agir, suprir alguma necessidade, a satisfação do colaborador em contribuir 

com o bom andamento do projeto, mostrar-se útil em determinada nas atividade do 

mesmo. Segundo Cortella (2009, p.65), “Há um nível de insatisfação que somente as 

empresas com maior inteligência estratégica serão capazes de lidar, que são os 

mecanismos de reconhecimento. “Reconhecer” significa conhecer a mim mesmo. Eu 

preciso me ver naquilo que faço. Do contrário, eu não me realizo”. Ou seja, deve haver 

uma ligação entre os processos de reconhecimento, motivação e desempenho do 

membro da equipe, afinal, eles estão dentro do mesmo processo de desenvolvimento das 

atividades com alto nível de qualidade. Somente um colaborador realizado, motivado e 

reconhecido por seus esforços atingirá o comportamento diferenciado, objetivo 

almejado pelo gerente do projeto. Batchelor(2013, p. 69), diz, “Motive sua equipe para 

o sucesso. As pesquisas mostram que as pessoas são motivadas por dois tipos de 

recompensas: as intrínsecas(internas), que incluem fazer bem um trabalho, adquirir 

novos conhecimentos e “vencer”; as extrínsecas(externas), que incluem remuneração, 

reconhecimento e respeito. Entenda o que motiva sua equipe e ofereça um pacote 

adequado de incentivos”. 

Num âmbito geral, o esforço de motivação do membro da equipe do projeto 

deve ser estruturado de uma forma que ele perceba que este respaldado em suas 

atividades, que ele será estimulado a fazer o seu melhor e recompensado por seu êxito. 

Citando Robbins(2005, p. 174), “Mais especificamente, para que a motivação seja 

estimulada, as pessoas devem perceber claramente uma ligação entre o seu desempenho 

e as recompensas recebidas.”. 

 

5. O uso dos sistemas e critérios de reconhecimento e recompensa 

em projetos 

Os sistemas de reconhecimento e recompensa são ações formais que promovem ou 

reforçam um comportamento e/ou resultado desejado. Para serem eficazes devem ter um 



processo avaliativo que possa ser mensurável a partir do desempenho do membro da 

equipe. De acordo com o PMBOK(2008, p.189), “Critérios claros para recompensa e 

um sistema planejado para seu uso ajudam promover e reforçar o comportamento 

desejado. Para serem eficazes, o reconhecimento e as recompensas devem se basear em 

atividades e desempenho que possam ser controlados por uma pessoa.”. Para conseguir 

executar de forma eficiente estes processos é necessário previamente definir quais critérios que 

serão adotados na mensuração do desempenho de cada colaborador do projeto, a fim de que os 

resultados sejam vistos de forma justa e estimule-os a ampliar sua contribuição. 

A avaliação de desempenho pode ser feita de forma qualitativa, mensurando os dados 

contidos em gráficos ou tabelas que medirão a performance do membro da equipe, ou 

quantitativa, através da observação dos esforços e realizações do colaborador na execução do 

projeto. A medição dos dados possui diversos formatos, porém, duas das mais utilizados são: as 

escalas de retas – classifica a performance  em determinados itens através de retas com escala de 

1 a 10, demarcando o nível que o membro da equipe consegue atingir; e a escala 

comportamental – elaboração de uma planilha, onde são expostos os objetivos individuais e seu 

desempenho para cada item através de alguns tipos de classificações, como por exemplo: 

excelente, muito bom, satisfatório, regular e inaceitável. 

O critério de mensuração de resultados a ser realizado pode ser, por exemplo, a 

elaboração de uma planilha que conste a tabela de salários, o tempo de duração do projeto e a 

avaliação de desempenho a cada entrega. Ao fim do projeto, de acordo com os resultados é 

agregado valor ao membro da equipe a partir do seu desempenho. Apesar de ser uma 

metodologia simples, compactua o compromisso ao projeto pelo colaborador. Outro critério que 

pode ser adotado é a Meritocracia, um modelo de gestão baseado no mérito, no qual as 

recompensas são conquistadas por quem apresentar resultados. Ele pode ser utilizado de forma 

quantitativa (mensurada por notas num gráfico de desempenho), como também de forma 

qualitativa (avaliação a partir de observação do gerente do projeto e exposta ao colaborador por 

meio de feedback).  

É de vital importância que todo esse processo de medição avaliativa de desempenho e 

seus respectivos resultados e esforços de reconhecimento e recompensa sejam explanados aos 

membros da equipe previamente, a fim de buscar a motivação e o envolvimento do membro da 

equipe ao projeto a ser desenvolvido. Estes processos fazem parte do Desenvolvimento da 

Equipe do Projeto, inserido dentro do Gerenciamento de Recursos Humanos, durante a 

elaboração do Plano de Gerenciamento do projeto. O Desenvolvimento de Equipe é 

composto pelos processos de reconhecimento e recompensa, além do treinamento da 



equipe, ações de feedback e ações disciplinares, itens que permearão o projeto até o seu 

encerramento. 

O processo de reconhecimento deve estar atrelado às avaliações de desempenho 

para que se tenha uma maior facilidade na mensuração dos resultados pela gerencia do 

projeto. Cabe a esta gerência ter habilidades motivacionais e de liderança para 

desenvolver a equipe do projeto, a fim de obter resultados eficazes. Motivar a equipe 

oferecendo desafios, oportunidades e feedback são esforços que trarão o alto 

desempenho a equipe fazendo com que os resultados aconteçam, além disso deve 

oferecer o reconhecimento ao bom desempenho. 

O gerente do projeto deve valorizar o comportamento desejável, por escrito ou 

por qualquer outro esforço que demonstre a satisfação pelo trabalho bem feito. De 

acordo com o PMBOK(2008, p.197), “O reconhecimento público do bom desempenho 

cria um reforço positivo. Uma boa estratégia para gerentes de projeto é conceder à 

equipe todo o reconhecimento possível durante o ciclo de vida do projeto e não depois 

que o projeto é concluído.”. Esse esforço tem como meta a valorização do profissional 

que faz parte da equipe do projeto e obter dele um desempenho superior e ser capaz de 

cumprir as metas agressivas dadas a ele. Todo projeto causa uma “perturbação” um 

esforço dobrado, e manter a equipe motivada é um dos segredos para conseguir êxito 

nas atividades planejadas para execução e conclusão do projeto. 

Os sistemas de reconhecimento e recompensa devem estimular o comportamento 

diferente, motivar o membro e a equipe toda a fazer mais buscando o êxito do projeto. 

Mas é de vital importância recompensar o comportamento que todos podem alcançar, 

buscando aumentar o apoio entre os membros da equipe e promover a sinergia entre ela. 

Conclusão 

Com a elaboração deste estudo, percebeu-se que os processos de reconhecimento 

e recompensa devem ser pautados na avaliação de desempenho da equipe, alinhado ao 

seu resultado no projeto, e deve ocorrer desde seu início até o encerramento. Percebeu-

se também que a mensuração eficiente desta avaliação é de extrema importância para 

que estes processos sejam feitos de forma justa, buscando obter seu principal objetivo, 

ou seja, o comportamento diferenciado.  



Observou-se que o gerente do projeto tem papel fundamental nos processos de 

reconhecimento e recompensa, ele deve ter a capacidade de gerir a equipe, liderando, 

desafiando, motivando, interagindo e, finalmente, reconhecendo quando o membro da 

equipe alcança o resultado esperado, além de ter a noção da melhor forma de 

recompensa-lo. 

A execução de um projeto é um ciclo de entregas, deve ser planejado em 

processos menores para que sejam mais bem gerenciados, e em cada uma destas 

entregas tem algum membro da equipe envolvido, valorizar este profissional, seja 

através de um elogio, bonificação, folga, jantar, entre outros, é uma forma de 

demonstrar sua importância dentro do projeto, e este esforço trará motivação a ele e, 

consequentemente, um aumento no seu desempenho, além de uma melhor qualidade de 

suas realizações dentro do projeto. 
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