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Resumo 
 
As empresas que têm melhores condições para se trabalhar, com boas práticas de gestão, são as que têm 
melhores resultados, demonstrando a importância para a organização de ser admirada pelos funcionários e 

considerada boa para trabalhar. Nesse contexto, este estudo teve por objetivo analisar a importância do gestor 

público para a motivação de pessoas em uma unidade de saúde. Observou-se que os profissionais sentem-se 

sobrecarregados devido ao excesso de funções, ocasionado pelo número reduzido de funcionários na 
unidade, cabendo-lhes a execução de atribuições extras. Diante de tal quadro, propôs-se um plano de ação 

para reverter esta situação, cabendo ao gestor desenvolver ações que busquem soluções para os problemas 

detectados, que valorize e capacite os profissionais para que possam desempenhar suas funções com melhor 
qualidade. 

 

Palavras-chave: Gestão Pública, Motivação, Liderança. 

 

1 – Introdução 

 

No modelo econômico atual, a inteligência organizacional representa um diferencial de 

mercado, deixando clara a importância de se adotar um papel pró-ativo para o desenvolvimento das 

competências críticas humanas, exortando o capital intelectual requerido para o sucesso do negócio.  

Observa-se, segundo Eboli (2004) que as empresas que têm melhores condições para se 

trabalhar, com boas práticas de gestão, são as que têm melhores resultados, demonstrando a 

importância para a organização de ser admirada pelos funcionários e considerada boa para trabalhar. 

É necessário que as empresas e instituições, sejam de que área for, desenvolvam seus 

talentos e competências, para que possam obter melhores resultados, promovendo a identidade 

cultural e criando condições para o desenvolvimento de líderes eficazes. 

Para que isso ocorra, são necessárias profundas mudanças na estrutura, nos sistemas, nas 

políticas e prática de gestão de pessoas e, essencialmente, na mentalidade, valores e cultura. Sendo 

assim, cabe às instituições consolidar e disseminar seus valores e princípios básicos de maneira 

consistente, a fim de que as pessoas os incorporem e os tornem como norte de seu comportamento, 

construindo, assim, a identidade cultura (MOTA et al., 2011). 

A gestão de pessoas deve ser pautada por competências que permitam o alinhamento entre 

as competências individuais e empresariais, avaliando o impacto que o desempenho individual 

causa no resultado dos negócios (VIEIRA et al., 2011). 

Conquistar e manter a qualidade, inovar, agregar valor, requer a participação de todos os 

setores de uma instituição. É, então, imprescindível contar com equipes motivadas, comprometidas 

com os seus objetivos e dispostas a encarar desafios.  

Para que tal envolvimento ocorra é fundamental que o gestor conheça as expectativas dos 

empregados, tanto no nível das necessidades básicas como no nível das psicológicas. E, a partir daí, 

tente construir um clima agradável, buscando alternativas, além da remuneração e benefícios 
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adequados; medidas que permitam ao trabalhador enxergar o trabalho como um fator de satisfação 

pessoal, de capacidade, de realização, de aprendizado, de orgulho e responsabilidade social, enfim, 

que o trabalho por si só seja uma fonte de motivação (CARDOSO, 2012). 

Este estudo se justifica diante da importância de se estudar a motivação, procurando 

entender quais são as razões ou motivos que influenciam o desempenho das pessoas, sendo estes 

propulsores do desempenho. Uma vez que este desempenho depende da motivação, a compreensão 

dos mecanismos da motivação é de extrema importância no estudo da administração das 

organizações (CARDOSO, 2012). 

Nas Unidades Básicas de Saúde, a motivação vem se mostrando desafiadora, devido à 

insensibilidade de alguns gestores em desenvolver ações que implementem uma gestão de pessoas 

que leve em conta os anseios e carga de trabalho dos profissionais que atuam nessas unidades. 

O problema da pesquisa, ao qual este estudo pretende responder é como a motivação pode 

ser fator de melhoria para a qualidade do atendimento em uma unidade de saúde? 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar a importância do gestor público 

para a motivação de pessoas em uma unidade de saúde. Como objetivos específicos, buscou-se 

descrever a Administração Pública; analisar a motivação e a atuação do gestor como motivador; e 

avaliar, por meio de questionário e observação direta, o grau de motivação de funcionários uma 

unidade de saúde.  

 

2 – Apresentação do Caso 

 

A pesquisa do presente estudo foi de natureza descritiva exploratória, com abordagem 

qualitativa dos dados, devido às características do objeto de estudo e do objetivo proposto.  

O estudo foi realizado em uma Unidade de Saúde no município de Bom Jesus do Norte – 

ES, em uma amostra composta por oito profissionais, no mês de fevereiro de 2017. O município 

tem 9.476 habitantes e conta em sua estrutura com quatro unidades da Estratégia de Saúde da 

Família, uma em cada bairro: ESF- São João; ESF- Vista Alegre; ESF- Silvana e ESF- Centro. 

Estas unidades são atendidas por somente estes oito funcionários, o que acarreta um excesso 

de pacientes, dificultando um bom funcionamento das atividades consideradas adequadas, como 

ações de prevenção e promoção da saúde, levando a um atendimento curativo somente. Cabe aos 

profissionais de enfermagem, além do atendimento, atividades de gerenciamento das unidades, 

ocasionando uma sobrecarga de trabalho.  

O diagnóstico das ESF foi feito através de questionário e observação direta, por 

entendermos a importância de se identificar as necessidades dos profissionais que atuam nessas 

equipes de saúde, considerando que são responsáveis pela qualidade do atendimento ali prestado. 

Diante do que foi detectado através das respostas obtidas no questionário, assim como na 

observação direta, foi sugerido um plano de ação que contempla as expectativas dos funcionários, 

entendendo que o bom desempenho dos funcionários está diretamente ligado ao reconhecimento de 

suas capacidades, de serem ouvidos e valorizados pela gestão, enfim, de serem reconhecidos por 

sua atuação, o que motiva para um atendimento de qualidade. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário, abordando aspectos 

específicos sobre o clima organizacional e satisfação dos profissionais, tendo sido coletado 

diretamente junto aos entrevistados, que foram informados pelo pesquisador sobre a importância da 

pesquisa. Todos os entrevistados assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, com 

garantia da confiabilidade dos dados coletados. 
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O presente estudo buscou refletir sobre como a motivação pode colaborar para uma melhor 

qualidade no atendimento dos profissionais da ESF- Centro, no Município estudado.  

Os resultados do questionário podem ser visualizados na tabela abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Questionário de percepção da satisfação dos profissionais entrevistados. 
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1-Você acha que se fosse motivado por seus superiores desenvolveria um trabalho 

melhor? 
8 0 

2- Em sua opinião, melhores instalações e disponibilidade de materiais para a 
execução do trabalho fariam com que você desempenhasse melhor as suas funções? 

7 1 

3- Você acredita que se a unidade possuísse mais profissionais e você pudesse 
desenvolver um número menor de tarefas, conseguiria melhorar a qualidade do seu 

trabalho?  

8 0 

4-O apoio que a Gestão Municipal oferece é suficiente para as necessidades da 

unidade? 
7 1 

5-Caso fosse adotado um programa de metas e recompensas você teria maior prazer 

em realizar a produção? 
6 2 

 

Através das respostas obtidas no questionário e da observação direta no local, foi possível 

detectar alguns pontos de atenção que podem ocasionar um atendimento com menor qualidade, 

dentre os quais podem ser citados: 

 Falta de material básico para o trabalho; 

 Falta de profissionais para a limpeza; 

 Falta de profissionais para a recepção da unidade; 

 Falta de motivação por parte dos gestores; 

 Falta de instalações adequadas. 

Dessa forma, é possível perceber que a falta de material básico para o trabalho dificulta a 

qualidade do serviço prestado, percebe-se ainda que a falta de profissionais para realizar tarefas de 

limpeza e recepção diminui o tempo dos profissionais para realizarem suas reais tarefas e que 

instalações ideais e a motivação por parte dos gestores facilitariam o trabalho destes profissionais 

contribuindo para que eles oferecessem melhores serviços à população. 

Tal situação leva os profissionais a se desdobrarem em funções que não são suas, 

ocasionando um atendimento precário na unidade de saúde, sendo possível perceber, através das 

respostas do questionário, que os mesmos estão desmotivados e sentem-se sobrecarregados por 

serem exigidos além de suas atribuições, contando com espaço físico e material deficiente e sem 

perspectivas de melhoria. 
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4 – Referencial Teórico 

 

4.1 – A Administração Pública 

 

A administração pode ser conceituada como o grupo de órgãos criados para consecução dos 

objetivos do Governo; como o conjunto de funções indispensáveis aos serviços públicos em geral; 

ou ainda como o desempenho duradouro, ordenado, legal e técnico dos serviços próprios do Estado 

ou por ele assumidos em prol da coletividade. Neste contexto, pode-se afirmar que a Administração 

é formada por todo o aparelhamento do Estado, a fim de satisfazer as necessidades coletivas 

(MEIRELLES, 2011). 

Ainda segundo o autor: 

 
A atribuição primordial da Administração Pública é a de oferecer utilidades aos cidadãos, 

não se justificando sua presença senão para prestar serviços à coletividade. Esses serviços 

podem ser essenciais ou apenas úteis à comunidade, daí a necessária distinção entre 

serviços públicos e serviços de utilidade pública; mas, em sentido amplo e genérico, 

quando se alude a serviço público está se abrangendo as duas categorias. Assim, serviço 

público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 

controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade 

ou simples conveniências do Estado (MEIRELLES, 2011, p. 364). 
 

De acordo com Bastos (2001, p. 56), “administrar é tornar concreta, é transformar em 

realidade a vontade abstrata da lei”, podendo ser analisada no sentido funcional (material) e 

organizacional (orgânico ou formal). 

A Administração Pública pode ser conceituada tanto como a atividade administrativa em si 

mesma, podendo designar tanto pessoas e órgãos governamentais ou a própria atividade 

administrativa, quanto a ciência que estuda a gestão de bens e interesses da comunidade nos 

âmbitos federal, estadual e municipal (VIEIRA et al., 2011). 

 

4.2 – A motivação 

 

Para que os servidores atinjam resultados, é necessário motivação, intrínseca ao ser humano, 

devendo ser construída e remodelada continuamente dentro das organizações. De acordo com 

Vergara (2009, p. 7), a motivação para o trabalho ocorre de forma particular para cada pessoa, pois 

estas “têm valores diferentes, necessidades diferentes, interesses diferentes, organização familiar 

diferente, background cultural diferente”. 

Neste contexto, alocar um profissional em um cargo errado ou não lhe dar o devido 

reconhecimento gera frustração e vazio na atividade que desempenha. Para Vergara (2009), quando 

o trabalhador é reconhecido, torna-se capaz de liberar potencialidades, competências, características 

pessoais que nem se dava conta de possuir. 

Observa-se, portanto, que não é possível motivar alguém, já que esta é inerente a cada um. 

Entretanto, quando se conhece suas necessidades e são oferecidos fatores de satisfação para estas 

necessidades, pode-se manter pessoas motivadas. Nesse sentido, o gestor deve se preocupar em 

oferecer um ambiente que possibilite ao empregado manter sua motivação, ao invés de adotar 

estratégias que motivem as pessoas (CARDOSO, 2012).  
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As pessoas podem ser motivadas tanto pelas recompensas dadas pela organização quanto 

por recompensas intrínsecas que cada um dá a si próprio. Há uma grande motivação quando 

simultaneamente as pessoas realizam tarefas que lhes recompensam intrinsecamente, há um bom 

desempenho e há reconhecimento e dinheiro como recompensa. Este é o caminho para que as 

pessoas consigam satisfazer suas necessidades sob a ótica do trabalho.  

A motivação é uma das grandes forças impulsionadoras do comportamento humano. 

Quando as pessoas trabalham para um propósito nobre, quando vêem significado no que fazem, a 

motivação tem uma base mais sólida e se torna de longo prazo. É a motivação quem irá determinar 

os níveis de desempenho pessoal e profissional obtidos (VERGARA, 2009).  

Para Luz (2002), a motivação das pessoas depende da intensidade dos seus motivos, ou seja, 

quanto mais desejam algo, mais se esforçarão para alcançá-lo. Os motivos podem ser definidos 

como necessidades, desejos ou impulsos oriundos do indivíduo e dirigidos para objetivos, ou seja, 

são os porquês do comportamento das pessoas.  

De acordo com Silva (2008, p. 204), existem quatro características que embasam a definição 

de motivação:  

 
A motivação é definida como um fenômeno individual: cada pessoa é única, e todas as 

teorias maiores assim o consideram; a motivação é descrita, geralmente, como intencional: 

considera-se que esteja sob o controle do trabalhador, e comportamentos que são 

influenciados pela motivação são vistos como escolhas de ação; a motivação é 

multifacetada: os fatores de maior importância são: (1) o que mantém as pessoas ativas 
(estímulo) e (2) a força de um indivíduo para adotar o comportamento desejado (escolha 

do comportamento); o propósito das teorias de motivação é predizer comportamento: a 

motivação não é comportamento em si, e não é desempenho; motivação se refere à ação e 

às forças internas que influenciam a escolha de ação de um indivíduo (SILVA, 2008, p. 

204).  
 

Por isso, ao pretender influenciar o comportamento de uma pessoa, precisa-se primeiro 

conhecer os motivos ou necessidades que são mais importantes para ela naquele momento. 

São vários os fatores internos e externos que desmotivam os servidores públicos, 

especialmente aqueles que não possuem planos de carreira bem definidos. Assim, é necessário que 

existam programas permanentes voltados à motivação, conscientizando os servidores de que: 

 
Ser remunerado para facilitar a vida do próximo é um privilégio e, em última análise, esta 

é a razão de sua atividade; para cada usuário do serviço público o seu problema é o mais 

grave; cada um deles representa o serviço público como um todo; a imagem do 
funcionalismo público pode e deve ser melhorada, a partir da excelência no atendimento a 

cada cidadão e do entusiasmo de cada servidor; em seu próprio benefício, deve manter o 

entusiasmo do início da carreira, não se deixando contaminar pelos pessimistas de plantão 

(CARVALHO, 2006, p. 37).  
 

Assim, a motivação pode ser uma aliada na diminuição da resistência às mudanças e no 

aumento do comprometimento dos funcionários na gestão pública, que possui uma grande 

diversidade de empresas e de empregados, devido aos diversos vínculos que estes possuem, 

havendo servidores estatutários, celetistas, nomeados para cargos em comissão, tornando a gestão 

de pessoas uma área de extrema complexidade (MESQUITA, 2011). 

 

4.3 – A atuação do Gestor Público como motivador 
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A busca pela modernização da administração pública na gestão de pessoas tem provocado 

mudanças nas práticas e na legislação específica, onde vem sendo criada a  carreira de gestor 

público em alguns estados brasileiros, carreira esta que surgiu inicialmente através da Lei nº 

7.834/1989, acompanhando as reformas introduzidas no governo Sarney, quando foi criada a 

Secretaria da Administração Pública (SEDAP), em busca da modernização e profissionalização da 

gestão pública e o fortalecimento das políticas públicas, espelhadas em experiências internacionais 

que apresentaram resultados positivos em relação à descontinuidade administrativa, tão comum no 

país (MOTA et al., 2011).  

Cabe ao gestor entender, avaliar e administrar os recursos humanos que possui, sendo 

essencial que se aprofunde nas teorias e práticas de comportamento organizacional tais como, 

liderança, motivação, democratização organizacional e comportamento dos grupos de trabalho. 

Segundo Vieira et al. (2011), a administração pública brasileira ainda apresenta um distanciamento 

da moderna Gestão de Pessoas, prevalecendo o cenário taylorista, motivando alguns indivíduos a 

buscarem outras práticas que possam ser proveitosas aos servidores.  

Apesar das inúmeras dificuldades da gestão de pessoas no serviço público, devido à falta de 

direcionamento estratégico, já é possível observar melhorias em alguns setores da administração 

pública. De acordo com Silva (2014), mesmo em um cenário onde o gestor público possui um poder 

de decisão limitado, baseado na competência dos gerenciados, é preciso que este compreenda o 

papel da administração pública e saiba lidar com suas peculiaridades. Para Vergara (2009), um dos 

caminhos para a superação destes obstáculos é a capacitação das pessoas que formam o quadro 

funcional.  

No serviço público, as dificuldades do gestor são maiores no que se refere à motivação, 

devido à carência de um direcionamento estratégico, como ocorre nas empresas privadas. No 

entanto, Silva (2017) ressalta que já vem sendo possível observar melhorias em alguns setores da 

administração pública.  

Tais melhorias dependem fundamentalmente de gestores públicos bem preparados que, 

apesar de possuir um poder de decisão limitado sobre aqueles a quem gerencia, saibam lidar com 

tais características. Segundo Vergara (2007), para que a gestão pública possa evoluir neste sentido, 

ultrapassando estes obstáculos, é fundamental que o quadro funcional seja capacitado.  

 
O gestor é o responsável em criar um ambiente propicio para que sejam realizados os 

objetivos da empresa, cabe a ele enxergar e projetar ações juntamente com seus 

colaboradores. Um líder motivador sabe que o respeito não se garante pela imposição mais 

sim pelo reconhecimento do seu grupo, que seguem suas sugestões não por submissão, 

mais sim por acreditarem nos seus propósitos e por confiarem na sua visão.  O bom líder 

deve ser parte da equipe, parceiro, deve dividir as tarefas e ser cúmplice do seu time, desta 

forma o grupo de maneira natural vai tornando-se homogêneo (OLIVEIRA; PASSOS, 

2013, p. 37).  
 

Para Bergamini (2008), a motivação está aliada à liderança, pois é o líder quem possui mais 

influência na motivação para o trabalho, seja de forma positiva ou negativa, cabendo, portanto, ao 

gestor desempenhar a contento este papel.  

Em uma organização, o gestor não é somente um líder, mas um mediador da participação, 

atuação e envolvimento, pois, enquanto cabe ao líder direcionar as ações, cabe ao gestor possuir 

determinação, iniciativa, pró-atividade e ter desenvolvido o hábito da escuta, além de estar 

constantemente aberto a sugestões (OLIVEIRA; PASSOS, 2013). 
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Cavalcanti et al. (2009, p. 47) ressaltam que cabe ao líder garantir que os funcionários 

tenham compreensão sobre a forma de atingir os objetivos organizacionais, sendo a “energia 

positiva que, do ponto de vista motivacional, vai canalizar forças para fazer com que as pessoas 

trabalhem para poder ter um desempenho cada vez melhor”.  

Nesse contexto, há que se abandonar o antigo paradigma de liderança, substituindo-o por um 

novo, onde o gestor lidere com a participação dos envolvidos, motivando-os através das 

oportunidades dadas a cada um dentro da organização (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1 – Antigo e novo paradigma de liderança 

 
ANTIGO PARADIGMA DE LIDERANÇA NOVO PARADIGMA DE LIDERANÇA 

Separação entre líder e liderado Integração entre líder e liderado 

Sentimento de superioridade do líder Sentimento sincero de igualdade entre líder e 

liderado 

Estilos autocrático, democrático e liberal de 
liderança 

Estilo participativo de liderança 

Simples relação visando cumprir os objetivos Líder estabelece uma relação evolutiva visando ao 

crescimento em direção à plena consciência 

Líder centrado em objetivos materiais Líder centrado em objetivos e valores superiores 

Visão superficial dos objetivos de vida e do trabalho Conscientização do sentido profundo da existência e 

do trabalho 

Visão limitada e reducionista aos objetivos 

imediatos 

Visão holística, abrangente e inclusiva: homem, 

sociedade e natureza 

Conflito: procura de culpa Conflito: procura das causas, oportunidade de 

aprender e dialogar  

Dirige grupos, departamentos, seções, setores 

isolados de organizações 

Incentiva redes de organismos vivos 

Ênfase em personalidades autoritárias ou obedientes, 
disciplinadas e energéticas 

Ênfase em personalidades harmoniosas, porém 
firmes e lúcidas. 

Fonte: Cavalcanti et al. (2009, p. 75) 
 

Na gestão pública, o gestor deve atuar em prol do desenvolvimento dos demais servidores, 

buscando a opinião de todos e suas experiências, utilizando-as para a melhoria da qualidade do 

serviço prestado, assim como do bem estar de seus liderados, obedecendo as regras existentes na 

legislação e atendendo ao principal motivo da existência do serviço público, que é atender a 

sociedade (MESQUITA, 2011). 

 

5 – Plano de Ação 
 

O plano de ação propõe algumas estratégias que podem auxiliar o gestor, através de ações 

que priorizem a motivação dos profissionais, proporcionando um ambiente e condições de trabalho 

que permitam o estabelecimento de funções e um atendimento de qualidade à população assistida. 
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O plano foi baseado no modelo 5W1H, que é apresentado em formato de tabela, composta 

das perguntas What (o quê), onde são descritas as ações; Where (onde), onde se descrevem os locais 

das ações; Why (por quê), onde as ações são justificadas; Who (Quem), que descreve o responsável 

pela execução da ação; When (Quando), onde são definidos os prazos; e How (como), onde são 

indicadas as ações básicas para a implementação das melhorias  (CARPINETTI, 2012). 

Neste plano de ação, foram propostas medidas a serem implementadas pelo chefe do 

Executivo municipal, gestor da Secretaria Municipal de Saúde e das chefias imediatas, buscando 

proporcionar aos funcionários melhores condições físicas de trabalho, contratação de profissionais, 

a fim de reduzir a sobrecarga de trabalho e melhor delimitar as funções e provimento de materiais, 

que irão se refletir diretamente na qualidade do atendimento. 

Também fazem parte da proposta do plano de ação maior clareza sobre o papel de cada um 

nos setores, apresentação dos resultados obtidos a partir da nova dinâmica e encontros periódicos 

entre os gestores e funcionários, a fim de serem criados momentos de escuta sobre os anseios e 

expectativas dos funcionários, além de propostas e sugestões destes para uma otimização do 

trabalho. 

Por fim, este plano sugere formação contínua para os funcionários, entendendo que esta é de 

vital importância para um atendimento qualificado e de acordo com as diretrizes preconizadas pelo 

Ministério da Saúde, voltadas ao acolhimento, humanização e ações de prevenção à saúde da 

população. 

Abaixo são descritas as ações propostas, ressaltando que, no decorrer da implementação do 

plano, outras ações podem ser desenvolvidas, caso haja necessidade ou por sugestão dos gestores e 

dos funcionários, visando aprimorar a proposta. 

 

 

Tabela 2 – Plano de Ação para motivar os profissionais e aumentar a qualidade no atendimento da 

ESF-Centro baseado no 5W1H  
PLANO DE 

AÇÃO 
O que fazer 

(What) 

Onde fazer 

(Where) 

Por quê fazer 

(Why) 

Quando fazer 

(When) 

Quem fará 

(Who) 

Como fazer 

(How) 
Melhorar as 

instalações 

ESF-Centro Proporcionar um 

ambiente mais 

adequado às 
necessidades de 

atendimento 

No segundo 

semestre de 

2018 

Secretaria de 

Saúde e a 

Secretaria de 
Obras 

Reforma da unidade 

e aquisição de 

mobiliário adequado 

Prover a unidade 

de materiais  

ESF-Centro Oferecer melhores 

condições de 

trabalho aos 

profissionais 

15 dias Secretaria de 

Saúde 

Criar um 

almoxarifado, com 

controle de entrada 

e saída de materiais, 

a fim de manter e 

repor o estoque 
Contratar 

profissionais 

ESF-Centro Reduzir as tarefas 

excedentes dos 

profissionais e 

definir as funções 

de cada um 

A partir da 

autorização do 

prefeito 

Prefeito 

municipal 

Será efetuada pelo 

prefeito dentro das 

condições do 

município e de 

acordo com a 

carência de cada 
área 

Definir as ESF-Centro Para que o Ao se iniciar o Gestor da Montar um quadro 
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atividades e 

responsabilidade

s para cada cargo 

profissional saiba 

suas atribuições e 

seja reconhecido 

pelo trabalho bem 

feito 

plano de ação unidade de funcionários, 

especificando seus 

cargos e funções 

Definir junto aos 

profissionais as 

metas a serem 
alcançadas na 

unidade 

ESF-Centro Melhorar a 

qualidade do 

atendimento 

Continuamente Secretaria de 

Saúde e Gestor 

da unidade 

Implantação de um 

programa de metas 

X recompensa 

Apresentar os 

resultados do 

trabalho da 

unidade 

ESF-Centro Destacar os 

resultados 

positivos 

alcançados, 

depoimentos e 

elogios dos 

atendimentos 

prestados 

Continuamente Gestor da 

unidade 

Painel de Gestão à 

vista 

Capacitação da 

equipe 

ESF-Centro Para melhor 

preparar os 

profissionais para o 
desempenho de 

suas funções 

Trimestral ou 

semestralment

e 

Gestor da 

unidade 

Palestras e/ou 

cursos 

Feedback entre 

gestor e 

profissionais 

ESF-Centro Para maior 

integração dos 

profissionais e para 

que possam expor 

ideias e sugestões, 

além de avaliação 

das metas 

estabelecidas 

Mensalmente  Gestor da 

unidade 

Reuniões  

 

Todos os funcionários responderam ao questionário, entendendo a importância de ações que 

possam otimizar o atendimento à comunidade. Acredita-se que estas são ações que podem motivar 

os funcionários a prestar um serviço de qualidade, sentindo-se motivados a atuar em um ambiente 

adequado, onde sejam ouvidos em suas sugestões e reclamações, entendendo que a motivação, na 

visão dos autores pesquisados, não se resume somente a recompensas financeiras, mas perpassa 

pelo reconhecimento do seu trabalho e em uma escuta atenciosa de seus superiores. 

 

6 – Conclusão  
 

Todo indivíduo possui o desejo de ter reconhecidas suas qualidades, de ser tratado como um 

membro importante do seu grupo familiar, social e de trabalho. Nesse sentido, a motivação é um 

tema importante da Administração, sendo considerada um fator decisivo para o desempenho dos 

funcionários, sejam eles da iniciativa pública ou privada. 
Especialmente no serviço público, a motivação torna-se um desafio para o gestor, pois os servidores 

são regidos por regras e princípios específicos, estabelecidos pela Constituição. Assim, este deve adotar 

políticas de incentivo e reconhecimento, não permitindo que questões políticas possam influenciar decisões 

de nomeações ou aquisição de recursos que sejam em prol do bem estar dos servidores, melhorando os níveis 

de motivação dos mesmos, o que se refletirá na qualidade dos serviços prestados à sociedade. 
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O gestor bem preparado busca nas teorias motivacionais o auxílio necessário para entender as 

necessidades dos servidores e influenciar positivamente o comportamento destes, estabelecendo metas, 
ressaltando a importância do trabalho de cada um, tratando a todos de forma igualitária, compreendendo as 

características individuais e respeitando-as. 

Desta forma, o gestor contribui para que o servidor não se sinta frustrado em seu ambiente de 
trabalho e entenda a importância do trabalho que executa, levando em conta que, para que metas sejam 

alcançadas, não basta definir objetivos, oferecer bons salários e estabilidade, sendo essencial que sejam 

estimuladas mudanças comportamentais, profissionais e pessoais. 

No presente estudo, observou-se que os profissionais sentem-se sobrecarregados devido ao excesso 
de funções, ocasionado pelo número reduzido de funcionários na unidade, cabendo-lhes a execução de 

atribuições extras. Diante de tal quadro, propôs-se um plano de ação para reverter esta situação, cabendo ao 

gestor desenvolver ações que busquem soluções para os problemas detectados, que valorize e capacite os 
profissionais para que possam desempenhar melhor suas funções, proporcionando uma melhoria contínua 

dos serviços da unidade de saúde. 

Se motivar é influenciar positivamente o comportamento, cabe ao gestor público a competência e 

habilidade de utilizá-la como valioso instrumento de liderança, em favor de um clima organizacional 
satisfatório, pois, apesar das especificidades do serviço público, um gestor bem preparado possui grande 

influência sobre a sua equipe, devendo atuar de forma que contribua para que os servidores sintam-se 

motivados para desempenhar suas funções, o que se reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados. 
O presente estudo não tem a pretensão de esgotar o tema, sendo sugerido que estudos mais 

abrangentes, envolvendo todas as unidades de saúde, sejam desenvolvidos para que se possa propor uma 

ação em nível municipal. 
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