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Desmotivação do servidor público da Guarda Municipal do Rio de Janeiro: Fator que 
compromete a qualidade dos serviços prestados 

 
   Rudson Rosa da Silva– rudsonhd@hotmail.com– UFF/ICHS     

    
Resumo 
     A Guarda Municipal do Rio de Janeiro é uma autarquia responsável pela proteção de 
bens, serviços e instalações, onde o bem maior é a vida e a dignidade da pessoa humana. A 
proposta elaborada nesse relatório objetiva apontar os fatores desmotivadores dos guardas 
municipais e apresentar soluções às causas dessa desmotivação, que por vezes atrapalham o 
bom rendimento do trabalho e atendimento ao cidadão. Verificou-se que a motivação pessoal 
e organizacional é o motor que aquece a economia das empresas e da prestação de serviços da 
Administração Pública. De Mayo (1923-1926) a Maslow (1946) observa-se que as 
necessidades satisfeitas do ser social são fatores primordiais para manutenção do capital 
humano nas Instituições. As formas de solucionar essas ineficiências partem de práticas da 
gestão de pessoas aliadas a uma gestão estratégica de fator humano e organizacional, bem 
como de ferramentas de planejamento voltadas aos resultados e na eficiência do serviço 
prestado ao cidadão. 
 
Palavras-chave:  Guarda Municipal do Rio de Janeiro; Administração Comportamental; 
Motivação. 
 
1 – Introdução 
 A temática a ser desenvolvida neste trabalho trata dos fatores organizacionais que 
desmotivam o servidor público da Guarda Municipal do Rio de Janeiro- GM Rio, em seu 
ambiente de trabalho, comprometendo diretamente a qualidade dos serviços prestados à 
sociedade. 
 Foi verificado que a desmotivação dos servidores da GM Rio é causada por diversos 
fatores, dentre eles, a falta de políticas de incentivo ao servidor, ausência de benefícios, 
ambiente organizacional precário, dentre outras deficiências. Outro ponto, é o desencontro de 
informações relativas às melhorias cobradas pelos servidores. As mudanças na organização 
ficam em descrédito, pois não é observada uma ação concreta, apenas falatórios e promessas 
que findam em criação de legislações, mas que não alteram o modelo posto. Enquanto isso, 
servidores antigos, trabalham sem nenhuma motivação, e os servidores recém-formados 
fazem da GM Rio uma ponte, ou seja, entram na Instituição com o pensamento de continuar 
estudando para outros concursos, visando novas oportunidades fora da Instituição.               
          O modelo de Administração existente na GM Rio é antiquado, o que é fator 
preponderante para o quadro de desmotivação apresentado. 
 Dentro do universo motivacional, um dos aspectos deste trabalho, a Teoria das 
Relações Humanas, que se contrapõe ao modelo monocrático e autoritário da Administração 
Científica, identifica que o estudo da motivação se relaciona diretamente com o conhecimento 
das necessidades básicas humanas. No campo da gestão de pessoas na Administração Pública, 
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instituição que objetiva o atendimento aos cidadãos, torna-se mais evidente a necessidade de 
se manter os servidores públicos motivados, principalmente os que lidam de forma mais 
próxima com o público, como é o caso dos guardas municipais. 
  “O comportamento humano é motivado” (CHIAVENATO, 2004, p.119). Assim, 
define que a motivação ocorre por uma tensão persistente, motivadora de um comportamento, 
visando à satisfação de necessidades. Surgindo a concepção de ciclo motivacional, onde 
algum estímulo ou necessidade rompe com o equilíbrio psicológico do indivíduo, que só cessa 
com a satisfação da necessidade gerada, liberando a tensão, trazendo o equilíbrio anterior até 
que surja uma nova necessidade. Quando não há satisfação da necessidade, surge a tensão e a 
frustração que conduz a reações comportamentais, tais como: desorganização do 
comportamento, agressividade, reações emocionais (ansiedade, nervosismo, insônia, doenças) 
como também, alienação e apatia. 
 As organizações públicas têm como objetivo a prestação de serviços à sociedade, 
sendo despidas do interesse de gerar lucro. Assim, é certo dizer que a motivação dos 
servidores públicos é um fator determinante para um bom desempenho na execução das 
tarefas. A ausência de motivação pode traduzir-se num mau indicador da qualidade do serviço 
prestado, porquanto é suscetível de gerar menor empenho e envolvimento dos funcionários na 
melhoria da qualidade do serviço (GARISO, 2007). 
 O indivíduo, seja dentro de uma organização ou fora dela, precisa de um impulso para 
cumprir determinada ação de modo satisfatório.  Logo, uma pesquisa bem conduzida sobre 
motivação dos trabalhadores, clima e cultura organizacional possibilita a correção de 
possíveis desvios e falhas de serviço, propiciando um melhor atendimento da demanda interna 
e externa das organizações, assegurando que a satisfação dos trabalhadores, através de uma 
melhor qualidade de vida no trabalho, seja aferida (AFFONSO, 2010, apud REGIS e LOPES, 
1996). 

         A Organização Guarda Municipal do Rio de Janeiro é uma das maiores instituições 
de segurança do Brasil. “Uniformizada e desarmada, a GM Rio tem mais de 5mil guardas, e é 
hoje a maior corporação deste tipo no Brasil” (ABREU JÚNIOR, 2007, p.262).  Dentre as 
atribuições da Guarda Municipal, conforme disposições da Lei Complementar nº.100/2009, 
está a proteção de bens, serviços e instalações, onde o bem maior é a vida e a dignidade da 
pessoa humana (RIO DE JANEIRO, 2009). Entende-se que para o cumprimento dessas 
atribuições é necessário que os guardas municipais estejam motivados, situação não 
encontrada no âmbito da Instituição. 

   Diante disso, o presente estudo tem como objetivo principal verificar os fatores pelos 
quais os servidores da GM Rio encontram-se insatisfeitos e desmotivados. E enquanto 
objetivos específicos, pretende-se analisar como esses fatores impactam na qualidade do 
atendimento ao cidadão, a influência do clima organizacional para o quadro apresentado e 
apresentar soluções para a problemática.   

       
2 - Apresentações do Caso 
 A Guarda Municipal do Rio de Janeiro – com Base central na Avenida Pedro II, São 
Cristóvão, RJ - tem como estrutura: 15 Inspetorias, 11 Grupamentos Especiais e 10 Unidades 
de Ordem Pública. As atividades de desenvolvimento são definidas pelos setores estratégicos 
que integram as quatro diretorias da instituição: Diretoria de Operações (DOP), Diretoria de 
Recursos Humanos (DRH), Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) e Diretoria de 
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Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (DPDT), além das inspetorias, grupamentos e 
unidades de Ordem Pública. Para a administração, planejamento e logística das ações nas 
ruas, a GM Rio conta com mais de 30 unidades operacionais, dividas em inspetorias, 
grupamentos especiais e unidades de Ordem Pública, que atuam em regiões ou recortes 
específicos e/ou desempenham atividades especiais, garantindo cobertura em todo o 
município (GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2014). 
       A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, de acordo com a Lei Complementar nº. 100, de 
15 de outubro de 2009, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito 
público, dotada de autonomia administrativa, financeira e orçamentária, patrimônio e receita 
próprios, com sede na Cidade do Rio de Janeiro. Tem como uma de suas funções 
institucionais a proteção de bens, serviços e instalações (RIO DE JANEIRO, 2009). O 
trabalho terá como foco de pesquisa a Coordenadoria Regional Zona Sul, onde engloba a área 
de atuação dos servidores da Guarda Municipal na zona sul. 
 Servidores desmotivados, descompromissados e sem interesse geram disfunções que 
limitam a capacidade pessoal do mesmo, restringindo sua criatividade e desestimulando a 
busca pela eficiência, levando a ineficiência do atendimento ao serviço público. Através da 
adoção de práticas gerenciais e humanas, é possível minimizar essa problemática e assegurar 
um melhor serviço ao cidadão. 
  
2.1 – Diagnóstico Organizacional 
            Para apresentar o diagnóstico organizacional a ferramenta utilizada foi o diagrama de 
Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, que é uma ferramenta de qualidade que 
identifica as causas e efeitos de um problema. Através dele é possível determinar um 
problema pontual que a organização quer resolver, no nosso caso a desmotivação dos 
servidores da GM Rio, depois é preciso listar as possíveis causas do problema organizando de 
acordo com a sua relevância. Após desenha-se o Diagrama e depois é elaborado um plano de 
ação para resolver o problema. 
 

 DIAGRAMA DE ISHIKAWA - Guarda Municipal do Rio de Janeiro 
Quadro 1 – Diagrama de Ishikawa 

 
             Fonte: Elaborado pelo autor   
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  O maior problema enfrentado pelos servidores que são lotados na área da zona sul do 
Rio de Janeiro (UOP LEBLON) é o efetivo reduzido, isso é visível quando acontecem 
grandes eventos na Cidade do Rio. Observa-se que suas rotinas de serviços são alteradas, ou 
seja, a maioria dos servidores são alocados em outras unidades. 
 O setor responsável pelo remanejamento, assim como a alocação dos mesmos nos 
diversos setores e bases espalhadas pela área da zona sul, é a DOP (Diretoria de Operações). 
A queixa dos servidores se dá no que tange a trabalhar num setor e/ou área que não seja de 
seu conhecimento, ocasionando assim uma insatisfação. Mas isso não afeta só o servidor, mas 
também ao público. Por exemplo, quando um cidadão ao solicitar informações sobre 
determinado lugar ou órgãos públicos, como hospitais, o guarda municipal não poderá atender 
à solicitação, em virtude de não conhecer a área de atuação. Isso ocasiona um atendimento 
não satisfatório e consequentemente uma postura de impotência do servidor frente a sua 
principal atribuição que é ajudar ao cidadão. 
 Outra questão importante se refere ao clima organizacional, entendido aqui, como os 
fatores individuais, propostos na Teoria das Relações Humanas, bem como, a cultura da 
organização. A GM Rio, apesar de ser considerada um órgão da segurança pública e não 
militar, possui padrões rígidos na sua administração com pouca valorização dos conceitos 
gerais de clima organizacional. Tais práticas geram disfunções que refletem diretamente na 
motivação dos seus servidores.  
           Em 2015, foi criada uma Coordenadoria com vistas a cuidar do bem-estar dos 
servidores da GM Rio, que na fala da sua gestora, senhora Fátima Marins, tem a seguinte 
função: 
 

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM - Rio) criou uma Coordenadoria para 
cuidar exclusivamente do bem-estar dos seus funcionários. Com o olhar voltado para 
o indivíduo, a nova divisão vai compor a estrutura da Diretoria de Recursos 
Humanos, que já conta com estruturas voltadas para o desenvolvimento de 
competências e gestão das informações sobre a vida funcional dos servidores. […]. 
Proporcionar melhores condições de trabalho para os guardas que atuam diariamente 
nas ruas da cidade é uma das principais metas da CVS. Para alcançar essa meta, a 
Coordenadoria está realizando uma pesquisa pioneira entre as instituições brasileiras 
que atuam no ordenamento urbano e na segurança pública, para avaliar a fadiga 
física provocado pela rotina operacional. A pesquisa está sendo desenvolvida pela 
gestora da Coordenadoria, subinspetora Fátima Marins, que é guarda municipal 
de carreira e também fisioterapeuta com larga experiência como consultora de 
ergonomia e fisioterapia do trabalho, com apoio da Comissão Desportiva da 
corporação (GMRJ, 2015). 
 

             No entanto, a Coordenadoria não possui uma política efetiva, com planejamento de 
carreira de acordo com o desenvolvimento profissional e acadêmico, capacitação e cursos de 
aperfeiçoamento, reconhecimento e valorização de ações no exercício da função, sendo 
apenas, um setor onde são repassadas informações funcionais: benefícios, aposentadoria, entre 
outros. 
    Verifica-se que as ações ficam restritas a aspectos legais e burocráticos. Como 
consequência a GM Rio, apresenta as seguintes disfunções: ausência de plano de cargos e 
salários, bem como de remuneração variável, conforme o desempenho; de uma boa política de 
incentivo/benefícios; além de instalações precárias; de efetivo reduzido, porque não há 
convocação de aprovados em concurso; e alta evasão de servidores.   
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 A insatisfação é causada pelos fatores apresentados e impacta diretamente no serviço 
prestado ao cidadão, que recebe um atendimento aquém do esperado, devido à desmotivação 
do guarda municipal. 
 
3 - Referencial Teórico 
 
3.1 – Motivação: fator humano 
 Preliminarmente, é preciso destacar que é a motivação a responsável pela intensidade, 
direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinadas metas.  Em 
segundo lugar precisamos lembrar ainda que todo comportamento humano é gerado por algo 
que o motiva. Como o próprio termo sugere, motivação significa motivo para a ação 
(CAMARGO, 2009). 
          Segundo Spector (2002, p.198), “motivação é um estado interior que conduz uma 
pessoa a assumir determinados tipos de comportamentos”. Motivação envolve direção, 
intensidade e persistência de um comportamento, ou seja: 
➢  Direção: escolha de comportamentos específicos entre uma série de comportamentos 
possíveis. 
➢ Intensidade: esforço que uma pessoa gasta para na realização de uma tarefa. 
➢ Persistência: empenho contínuo e engajado no desempenho de determinado tipo de 
comportamento ao longo do tempo (CAMARGO, 2009). 

 
Figura 1: Modelo homeostático 

 
 
 

Fonte: ROBINS (2004, p. 46). 
  
 Como visto no modelo acima, a necessidade remete as pessoas a um estado de tensão, 
que é interpretado como vontade, que faz com que o comportamento busque seus objetivos 
para diminuir a tensão até o ponto em que o organismo entre novamente em estado de 
necessidade e se mobilizará para reduzir a tensão. 
            A teoria da Hierarquia das necessidades, formulada por Abraham Maslow (1946), 
pressupõe que: “Se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, 
provavelmente você será infeliz todos os dias de sua vida”. Segundo Maslow, o ser humano 
possui dentro de si uma hierarquia de cinco necessidades. São elas: 
1) Fisiológicas: fome, sede, sexo e outras necessidades corporais necessárias à manutenção do 
equilíbrio do organismo; 
2) Proteção: sentir-se seguro e protegido, procurar prazer e evitar danos físicos e emocionais. 
3) Sociais: interagir afetivamente com outras pessoas, ser aceito, dar e receber atenção; 
4) Estima: duas versões: externa (o desejo de ter o respeito dos outros, a necessidade de 
status, reconhecimento, atenção, apreciação) e interna (auto respeito, incluindo sentimentos 
como confiança, competência, capacidade de realização, independência e liberdade) e; 
5) Autorrealização: necessidade de desenvolver competências e realizar o seu potencial. 
(CAMARGO, 2009). 
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Figura 2: Pirâmide de Maslow 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2: Pirâmide de Maslow  

 
Fonte: CAMARGO,2009 

 
 De acordo com Maslow (1946), quando uma necessidade é atingida, outra aparece. 
Apesar de que nenhuma necessidade humana seja satisfeita em sua completude, uma 
necessidade satisfeita extingue a motivação. Segundo sua teoria, as necessidades podem ser 
divididas em dois níveis: nível baixo (necessidade fisiológicas e as de proteção e segurança) e 
nível alto (as sociais e as relacionadas à estima e à autorrealização). O que destoa um nível de 
outro, parte da premissa de que as necessidades de nível baixo são satisfeitas externamente, 
no contexto do trabalho (por meio dos salários e da estabilidade no emprego). 
 
3.2 - Motivação: aspectos organizacionais  
 Segundo McGregor (1960), a Teoria X e a Teoria Y são baseadas no comportamento 
humano sobre dois aspectos: um negativo, chamada de Teoria X, e outro positivo, chamada de 
Teoria Y.  Esta segunda parte do pressuposto que: 
 

 “os funcionários não são preguiçosos e irresponsáveis por natureza; podem 
autodirigir-se e serem criativos no trabalho, se forem adequadamente motivados; 
não são resistentes às necessidades da organização; têm motivação básica e padrões 
de comportamento adequados e capacidades para assumir responsabilidades; e 
aceitam responsabilidades e também as procuram” (CAMARGO, 2009, p.48).  

 
 Já a Teoria X, “os funcionários preferem ser dirigidos; não estão interessados em 
assumir responsabilidades; desejam, acima de tudo, segurança; e são motivados pelo dinheiro, 
e pela ameaça de punição” (CAMARGO, 2009, p.48). 
          Algumas organizações precisam despertar nos seus funcionários o amadurecimento, 
fazendo com que os mesmos se proponham a assumir responsabilidades, ou seja, exercer a 
Teoria Y. Conforme afirmação de McGregor “Uma pessoa corretamente motivada pode 
atingir melhor os seus próprios objetivos dirigindo seus próprios esforços para a realização 
dos objetivos da empresa” (HERSEY; BLANCHARD, 1986, p. 61). 
 O setor público possui uma visão paternalista dos seus funcionários, visão essa que 
vem sendo gradativamente modificada, pelas reformas ocorridas na Administração Pública 
nos últimos tempos. A cobrança da sociedade por serviços de qualidade, em retorno aos 
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impostos pagos, gerou algumas modificações na gestão de pessoas na área pública. “O 
desenvolvimento de novas práticas de gestão de pessoas possui como objetivo promover a 
eficiência e a transparência dos gastos com pessoal e a melhoria do desempenho para a 
atuação mais efetiva do setor público” (CAMÕES et al., 2014, p.5). 
      Do Departamento de Administração do Setor Público (DASP), criado em 1936, e que 
tinha dentre suas atribuições a profissionalização dos servidores públicos, até os dias atuais, 
muitas legislações buscaram trazer mudanças no modelo de gestão de pessoas na 
Administração Pública. Tais mudanças tiveram maior foco no fortalecimento da capacidade 
institucional das organizações públicas valorização a gestão do capital humano. A partir de 
então, foram desenvolvidas políticas de valorização funcional, enfatizando a capacitação 
gerencial, o aperfeiçoamento permanente e à integração de competências individuais às 
competências institucionais (BRASIL, 2006). 
 Apesar dos avanços na legislação direcionada ao serviço público federal, as 
Administrações Municipais carecem de ações efetivas na área de gestão de pessoas. A 
motivação tem ligação direta com as ações da organização direcionadas para o 
desenvolvimento do potencial do servidor, que no âmbito público, ainda estão em estágio 
embrionário. 
 
4 – Plano de Ação 
 

Quadro 2 – Plano de ação 5W2H 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 Após análise do problema e determinação das causas, temos um diagnóstico a ser 
tratado. 
 Dentro das abordagens dos autores apresentados até aqui, verifica-se que a motivação 
pessoal e organizacional é o motor que aquece a economia das empresas e a prestação de 
serviços da Administração Pública.  
 Trazendo novamente a teoria de Spector (2002), a motivação é um estado interior. 
Pelo perfil traçado, as causas que levam a desmotivação dos guardas municipais do Rio de 

O quê? Porquê? Onde? Quem? Quando? Como? Quanto custa?
Elaboração de um plano de 
carreira e submissão ao 
poder legislativo 
municipal

Os funcionários precisam saber quais são 
as regras e exigências para que haja 
ascensão profi ssional.

Coordenadoria 
de RH da GM/RJ

Gestora da 
Coordenadoria 1 ano 

Levantamento de informações; 
nomeação de equipe de trabal ho 
para estudo dos dados 
l evantados e elaboraçao do 
plano de carreira.

Estimado pela 
Coordenadoria de RH

Convocação dos 
aprovados em concurso

Resolver a problemática de remanejamento 
de guardas dos locais de trabalho quando 
ocorrem grandes eventos na cidade do Rio.

Coordenadoria 
de RH da GM/RJ

Gestora da 
Coordenadoria 6 meses

Verificando os cargos vagos e o 
orçamento junto ao setor 
responsável para a contratação.

Orçamento reservado 
para as novas 
admissões quando 
da autorização da Revisão da política de 

gestao de pessoas
Foi  criada uma  Coordenadoria no â mbito da 
Coordena doria  de  RH pa ra cuidar do bem-
es tar dos  funcionários , para  tanto é  
nece ss ário ela borar uma  pol ítica de 
capa citação, ava l iação de  de se mpenho, 
benefícios e va lorização de  a ções  em 
se rviço.

Coordenadoria 
de RH da GM/RJ

Gestora da 
Coordenadoria

6 meses

Pequisa de satisfação junto aos 
servidores; nomeação de equipe 
de trabalho para estudo da 
pesquisa e proposição da 
política.

Estimado pela 
Coordenadoria de RH

Melhoria nas instalações

Um local de trabalho agradável e 
organizado é primordial para o bem-estar 
dos trabalhadores. 

Coordenadoria 
de Engenharia

Coordenadoria 
de Engenharia mais de 1 ano

Estudo estrutural para verificar 
as instalações da UOP Lebl on.

Estimado pela 
Coordenadoria de 
Engenharia

5W 2H

PLANO DE AÇÃO 5W 2H
Objetivo: Buscar alternativas para resol ver a desmotivação dos guardas muncipais do Rio de Janei ro
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Janeiro se relacionam com a satisfação pessoal. No entanto, são questões passíveis de solução 
com a aplicação de medidas gerenciais alinhadas com o novo modelo de gestão de pessoas 
focado na Gestão Estratégica. 
 O primeiro passo a ser adotado é desmitificar a gestão de recursos humanos realizada 
na maioria das organizações públicas, cujas características são: rigidez imposta pela 
legislação, desvinculação da visão do cidadão como destinatário do serviço, pouca ênfase no 
desempenho, mecanismos de remuneração que desvinculam os vencimentos do desempenho, 
limites à postura inovativa, poucos mecanismos de planejamento e pouca preocupação com a 
gestão, rotatividade na ocupação de posições de chefia, e o papel da gratificação (PANTOJA 
et al., 2010). 
 Assim, se verifica que nas organizações públicas brasileiras a gestão de pessoas 
direciona suas ações exclusivamente para atividades relacionadas à folha de pagamento, 
benefícios de aposentadoria, obedecendo apenas aos dispositivos legais, adotando ações 
“pontuais e emergenciais de treinamento e capacitação” (PANTOJA et al., 2010, p.16). 
 O plano de ação aqui proposto se vincula diretamente com conceito sobre gestão 
estratégica de pessoas: 
 

O conceito de gestão estratégica se refere a um tipo de gestão que se preocupa com 
os objetivos e metas da organização e com o desempenho e as formas de atuação 
mais adequados para concretizá-los, considerando-se o curto, o médio e o longo 
prazos. O foco é a definição dos resultados esperados, o planejamento e o 
monitoramento das ações para seu alcance (PANTOJA et al., 2010, p.18). 

 O processo definido se constrói dentro do planejamento estratégico da organização, 
com diretrizes de desempenho em vários níveis organizacionais até chegar ao indivíduo.  
Desenvolvendo uma política de gestão estratégica de pessoas com a definição de perfis 
profissionais e quantidade de pessoal em consonância com a atuação organizacional. 
 Frente à problemática descrita no diagnóstico organizacional, as ações devem 
contemplar um conjunto de premissas que devem estar previstas nas diretrizes da política de 
pessoas da GM Rio, atendendo aos aspectos principais descritos abaixo: 
a) A definição de critérios para o recrutamento de pessoal, baseado nas competências 
necessárias à organização;   
b) O estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento profissional e pessoal que 
possibilite o aprimoramento contínuo do quadro de pessoal; 
c) A estruturação da avaliação do desempenho que permita, além da vinculação à progressão 
do funcionário, a identificação das necessidades de capacitação; 
d) A definição de critérios para a criação de carreiras que estimulem o desenvolvimento 
profissional e o desempenho; 
e) O estabelecimento de uma estratégia de realocação e de redistribuição de funcionários que 
seja compatível com os perfis e quantitativos (PANTOJA et al.,2010, p.19). 
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 Outro ponto importante na gestão estratégica de pessoas voltada para ao alcance de 
resultados remete a um “novo contrato de trabalho” firmado entre as pessoas e a organização. 
Para Pantoja et al (2010), o contrato aqui descrito trata de uma vinculação entre funcionário e 
organização sendo um “contrato operacional e psicológico”, onde o foco não é somente a 
presença física e sim o alcance de resultados; onde o compromisso seja mais importante que a 
simples lealdade; e, principalmente, que a progressão por tempo de serviço seja substituída 
por desempenho e mérito. 
 Esse contrato altera as relações entre funcionário e organização. No entanto, é 
necessário adequar o ambiente e a cultura organizacional para as mudanças, visando estimular 
o comprometimento e o interesse dos funcionários. É preciso um novo olhar por parte da 
direção GM Rio, onde os funcionários deixam de ser meros coadjuvantes e “executores de 
ordens superiores” e passam a ter participação mais ativa por meio de propostas e sugestões a 
serem implementadas, iniciando um processo de gestão compartilhada. Tais mudanças 
perpassam pela alteração de regras e regulamentos internos, revisão de cargos e salários, 
avaliação de desempenho baseada na meritocracia, entre outras (Pantoja et al, 2010). 
 Abaixo segue quadro que demonstra essa visão. 

Quadro 3 – O novo contrato de trabalho 

Substituir de  Para 

Presença física Resultado 

Pura aceitação Iniciativa 

Simples lealdade Compromisso 

Garantias Oportunidade 

Obediência cega Flexibilidade 

Comunicação de cima para baixo Comunicação em mão dupla 

Fazer sua tarefa Conhecer os objetivos da organização 

Progressão por tempo de serviço Progressão por desempenho e mérito 

Fonte: PANTOJA et al, 2010. 

 O modelo aqui apresentado faz parte de uma nova configuração de gestão de pessoas 
já presente na Administração Pública Federal, dentro da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas, Decreto nº. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, trazendo 
benefícios diretos para os funcionários e, principalmente para a população do Rio de Janeiro, 
que é usuária dos serviços da Guarda Municipal. 
             A organização GM Rio deve rever os planos de cargos e salários de seus servidores, 
pois o atual não é satisfatório para a categoria. O plano a ser criado deve contemplar 
enquadramentos de servidores antigos que não foram beneficiados com o atual plano, bem 
como criar concursos internos para a carreira de comando. Como também, deve ser feita a 
convocação dos candidatos aprovados em todas as etapas do último concurso, tendo em vista 
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que há uma grande sobrecarga de serviços sobre os servidores efetivos. Isso é comprovado 
quando acontecem eventos na Cidade do Rio de Janeiro, onde há deslocamento de servidor de 
suas unidades de origem e destacamento para outras unidades, fazendo com que suas unidades 
de origem fiquem com desfalque e acarrete deficiência no atendimento ao cidadão. 
 Outro ponto a ser visto pela organização é a manutenção e restauração das instalações 
físicas que estão em estados precários, bem como poderia ser revisto o benefício do vale 
alimentação e novas políticas de benefícios, descontos em faculdades e oferta de cursos de 
aperfeiçoamento. 
 
5 – Conclusão 
 O estudo realizado demonstra que a Administração Pública já possui estratégias e 
modelos para implementação da gestão estratégica de pessoas nas organizações detentoras da 
prestação de serviços públicos. No entanto, na Administração Municipal ainda persiste a visão 
arcaica de gestão de pessoal e nenhuma preocupação com o clima organizacional. Modelo 
arraigado nas instituições públicas, devido à falta de mecanismos e políticas modernizadoras 
alinhadas as novas regulações, gerando uma desmotivação generalizada no funcionalismo 
público. 
 Tratando diretamente o objeto deste estudo, a desmotivação dos guardas municipais 
do Rio de Janeiro, há iniciativas para estimular o seu quadro de pessoal, como a criação de 
uma Coordenadoria para cuidar do bem-estar dos funcionários, mas com medidas tímidas e 
pouco efetivas, que não causam o efeito desejado. 

        O diagnóstico apresentado e o plano de ação construído demonstram que a 
mudança estratégica inicia com a mudança do planejamento estratégico da organização, que 
impacta na cultura organizacional e atinge beneficamente os servidores. 
 O ponto mais relevante dentro desse contexto é entender, que a nova sociedade possui 
uma nova perspectiva sobre os serviços públicos, dos quais é financiadora direta. O trabalho 
da GM Rio é direcionado para milhares de cariocas diariamente, sendo, necessário que a 
direção da Instituição analise seus procedimentos e os direcione para o modelo aqui 
apresentado, por estar em consonância com a nova organização da política de pessoal da 
Administração Pública. 
 Uma sugestão para futuros estudos seria sobre o clima organizacional das Instituições 
públicas municipais e quais avanços são observados para manutenção da motivação nos seus 
servidores. 
 É preciso avançar e entender que o cidadão é peça chave e importante nesse processo. 
Sendo a melhoria do serviço público fator primordial para a satisfação do cliente, a 
população. Não esquecendo que um servidor valorizado com bom salário, capacitado e dentro 
de um bom ambiente de trabalho, busca o desenvolvimento de suas potencialidades, gerando 
motivação, criatividade e inovação, o velho jargão de “vestir a camisa da empresa”.  
      No caso específico da GM Rio, a experiência da administração comportamental, 
asseguradas suas devidas proporções, seria um benefício para a melhoria dos procedimentos, 
gradativamente acompanhando o desenvolvimento dos servidores, desapegando de rotinas 
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prejudiciais e ultrapassadas, contribuindo para a sociedade da melhor maneira possível, a fim 
de cumprir sua missão institucional. 
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