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O CHA da Motivação 
 

Cristina Alves Lima  
 

Como anda o seu “motivômetro”? E o da sua equipe? Já percebeu como a 
motivação ou a desmotivação pode ser contagiante? O que você deve fazer para 
manter-se motivado e motivar a sua equipe? Infelizmente, o “motivômetro”, aparelho 
para medir a motivação ainda não existe, mas neste artigo vou falar sobre o CHA 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) que irá ajudá-lo a administrar esta 
importante competência, essencial para bem-estar biológico, psicológico e social 
dos indivíduos e para o clima e resultados organizacionais. 

Para isso, é primordial que entendamos o que significa “motivação”, segundo 
Robbins (2005, p.132), a motivação pode ser definida como “o processo 
responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa 
para o alcance de uma determinada meta”, ou seja, como a própria palavra sugere: 
trata-se de um motivo que leva à uma ação, esta definição está de acordo com o 
que Hersey &e Blanchard (1986, p. 17-19) explicam, segundo os autores, o 
comportamento humano é impulsionado pelo desejo de alcançar algum objetivo ou 
seja, “vontade de fazer as coisas”. Mas esta “vontade” vai depender dos “motivos”, 
ou seja, “das molas” que impulsionam à ação: as necessidades e os desejos. 

Portanto, podemos dizer que a motivação se inicia de forma intrínseca; é 
essa “carência” de algo que nos dá motivos para agirmos e que, sem isso, não 
haverá ânimo para alcançarmos um objetivo. 

Marras (2012, p. 277), reforça que cada pessoa desenvolve forças 
motivacionais distintas, em momentos também distintos e que estas afetam 
diretamente a maneira de encarar o trabalho e suas próprias vidas. 

Há diversas teorias que procuram explicar a motivação na sua origem, 
evolução, direcionalidade, seus efeitos e consequências no contexto profissional. 
Vou apresentar aqui três principais linhas de pesquisa motivacionais: Maslow, 
Herzberg e McGregor, segundo citado por Robbins (2005, p. 133-136) e FRAGA 
(2011, p.10), em síntese: 

Teoria das necessidades humanas, proposta por Abraham Maslow, em 1954: 
a motivação é proveniente das necessidades atingidas por ordem de propriedade: 
primeiro: necessidades fisiológicas; segundo: de segurança; terceiro: sociais; quarto: 
de status, ego ou estima e quinto: necessidades de auto-realizarão. Na medida em 
que cada uma destas necessidades é atendida, a próxima torna-se dominante.  

Teoria X e Y, proposta por Douglas McGregor em 1960: a teoria “x” refere-se 
às pessoas acomodadas; pessoas sem iniciativa que buscam segurança. Enquanto 
a teoria “Y” caracteriza-se por pessoas esforçadas, proativas, que gostam de 
responsabilidade e desafios.  

Teoria dos dois fatores, proposta por Frederick Herzberg, em 1959: a 
motivação está relacionada aos fatores motivadores (ou motivacionais), intrínsecos  
ou internos (como por exemplo: o prazer da tarefa em si, reconhecimentos, 



 

Artigo com direitos autorais preservados para a autora. Para publicação, citar a fonte, mediante autorização dos 
Editores e Coordenadores da T.Academia e do portal NomuseLocus. A não obediência desta regra implica em 
danos aos envolvidos e está sujeito às penalidades estipuladas pela Lei 9610 de 1998. 

                  T.ACADEMIA                                         NOMUSELOCUS
  

ESTUDOS/PESQUISAS       Artigos T.Academia 2 

autonomia, desenvolvimento profissional etc) e aos fatores higiênicos (preventivos), 
extrínsecos  ou externos (como por exemplo: salário, benefícios, ambiente do 
trabalho, gestor etc)que não motivam, mas mantêm a motivação, se suficientes, ou 
podem desmotivar, se não suficientes. 

Conforme Hersey e Blanchard (1986), as teorias motivacionais relacionam-
se e complementam-se.  

As necessidades da Hierarquia de Maslow são motivos, os objetivos que 
tendem a satisfazer estas necessidades, são os fatores motivadores e higiênicos de 
Herzberg, enquanto que o perfil do indivíduo é classificado como maduros ou 
imaturos por Hersey e Blanchard e X ou Y por McGregor. 

Pessoas com maturidade de moderada para baixa – da teoria da Liderança 
Situacional de Hersey & Blanchard (1986, p. 368), identificam-se com as 
classificadas como X, da teoria de McGregor e tendem a buscar suprir as 
necessidades fisiológicas, de segurança e sociais, segundo a teoria de Maslow e 
estas são atendidas com os fatores higiênicos de Herzberg. Já as pessoas com 
maturidade de moderada para alta – da teoria da Liderança Situacional de Hersey 
e Blanchard (1986, p. 368), relacionam-se com as classificadas como Y, da teoria 
de McGregor; tendem a buscar suprir as necessidades de estima e autorealização 
da teoria de Maslow - que são satisfeitas com os fatores motivadores de Herzberg. 

Segue quadro contendo de forma estruturada a inter-relação das teorias 
motivacionais de Maslow, Herzberg, McGregor, incluindo também a teoria da 
Liderança Situacional de Hersey & Blanchard. 
 
Figura 1 - Inter-relação das teorias motivacionais e da teoria da Liderança 
Situacional 
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Fonte: a autora (ALVES, 2016)  
 
Portanto, chegamos aqui numa revelação importante: se você descobrir e 

entender quais são as necessidades e desejos predominantes das pessoas 
(Maslow), entenderá o perfil delas (Mc Gregor e Hersey & Blanchard), então, você 
poderá suprir estas “carências”, oferecendo à elas fatores motivadores e/ou 
extrínsecos, o resultado disso será: o sentimento de felicidade e consequentemente, 
clima organizacional positivo e saudável. 
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Para exemplificar: uma pessoa imatura (Hersey & Blanchard) denominada X 
(McGregor) não se sentiria motivada em um cargo que lhe proporcionasse fatores 
motivadores (Herzberg): com desafios, por exemplo, mas para este profissional será 
mais adequado um cargo que tenha rotinas, que lhe proporcione um salário fixo, 
cesta básica, crachá e um uniforme – suprindo as necessidades fisiológicas e de 
segurança (Maslow). Ao mesmo tempo em que uma pessoa madura (Hersey & 
Blanchard), denominada Y (McGregor) já se sentiria motivada em um cargo que lhe 
proporcionasse fatores motivadores (Herzberg): com desafios e responsabilidades, 
por exemplo.  

Se o cargo oferecido estiver de acordo com o perfil motivacional do colaborador, 
irá proporcionar melhores resultados à organização e ao colaborador, suprindo suas 
necessidades motivacionais e expectativas de acordo com seu perfil motivacional 
atual. 

Tomando estes cuidados, atribui-se maior probabilidade para proporcionar a 
felicidade profissional ao colaborador, minimiza índices de contratações indevidas, 
rotatividade e acelera o período de ambientação dos recém-contratados, estando 
não somente mais adequado ao cargo tecnicamente, mas motivado nele. 

Notou com este exemplo que para administrar a motivação de forma perene 
não basta campanhas ou palestras motivacionais, pois estas ações trabalham 
apenas o “sintoma” do problema, de forma superficial, mas precisamos trabalhar 
com os motivos, assim, agiremos na raiz, ou seja, na causa do problema.  

Portanto, minha orientação para a motivação da sua equipe é: conheça as 
pessoas, observe-as, converse com elas, pergunte sobre a sua história, seu 
momento de vida, suas ansiedades, necessidades e desejos e com esta base, ao 
estabelecer metas e recompensas organizacionais, se possível, permita que sua 
equipe participe, que sejam metas alcançáveis, estabeleça pequenos passos para 
alcançarem os maiores objetivos, ouça, considere como muito importante o que eles 
têm a dizer, seja acessível e o mais importante, expresse o seu reconhecimento 
pelos esforços deles. Lembre-se, o local de trabalho é onde passamos a maior parte 
do tempo de nossas vidas, o clima deve ser agradável, o trabalho deve proporcionar 
felicidade. Atente-se também se há casos que vão além destes esforços, como a 
depressão e outros problemas psicológicos, ao notar pessoas com problemas 
assim, oriente-os ao atendimento de saúde profissional.  

Agora, minha orientação para sua motivação pessoal é: tenha um 
autoconhecimento, faça uma reflexão sobre o seu momento de vida, anote quais 
são suas necessidades e desejos e o que precisa para supri-los, quais são os 
passos que precisam ser dados, estabeleça pequenas metas, com prazos 
alcançáveis, para alcançar os grandes objetivos. Se você falhar, reinicie, tudo isso 
faz parte do processo. Também, converse sobre isso com as pessoas chave da sua 
vida, escute o que elas têm a dizer. Ouse realizar os seus sonhos! 

Este artigo apresentou uma fundamentação teórica para entendermos da 
melhor maneira possível o CHA da motivação, certifico que você se surpreenderá 
com o resultado ao colocar em prática estas orientações     

Todos podem desenvolver a competência da motivação. Mas há outras  
competências  muito importantes que podem ser desenvolvidas para seu progresso 
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pessoal e profissional. Por isso, convido, você leitor, a continuar a acompanhar esta 
coluna mensal. 
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