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RESUMO  
  
Este trabalho objetivou estudar e analisar o nível de motivação dos servidores 
estatutários da prefeitura do Rio de Janeiro-RJ. Sempre foi perceptível a importância 
da motivação nos estudos dos processos administrativos como um fator que afeta o 
clima organizacional e ligado à produtividade.  Devido à importância do assunto, 
observou-se a relevância de tal análise. Para tanto foi feito uma pesquisa 
exploratória em campo e análise de dados bibliográficos, onde foi feito um 
levantamento literário sobre os conceitos e teorias referentes ao tema. A pesquisa 
de campo foi desenvolvida por um questionário quantitativo e qualitativo estruturado 
aplicado aos servidores pertencentes ao poder público municipal. O resultado da 
pesquisa mostrou como os fatores motivacionais são percebidos pelos servidores da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Os servidores entenderam que a motivação é um fator 
diretamente proporcional a produtividade no trabalho, porem consideram que as 
organizações em que estão inseridos se preocupam parcialmente com esse fator.    
 
Palavras-chave: motivação; servidor, prefeitura. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 Desde cedo, no estudo dos processos administrativos foi possível perceber a 

necessidade de motivação na maior produtividade e na redução de custos com a 

saúde e bem estar dos empregados. Porém, não faz muito tempo as pessoas eram 

vistas como máquinas e encaradas como recursos das organizações. Na mesma 

direção, Morgan (1996) diz: “A vida organizacional é frequentemente rotinizada com 

a precisão exigida de um relógio. Espera-se que as pessoas cheguem ao trabalho 

em determinada hora, desempenhem um conjunto predeterminado de atividades, 

descansem em horas marcadas e então retomem as suas atividades até que o 

trabalho termine. Frequentemente o trabalho é muito mecânico e repetitivo. Elas são 

planejadas à imagem das máquinas, sendo esperado que os seus empregados se 

comportem essencialmente como se fossem partes das máquinas”. 

 Recentemente, pressionadas pelos desafios impostos pela realidade 

econômica e tecnológica, as organizações mudaram a visão que tinham acerca de 

seus recursos humanos. Na nova ótica, o capital humano se tornou essencial para a 

conquista do sucesso organizacional, pois as pessoas são, exclusivamente, os 

recursos inteligentes disponíveis para encarar os desafios. Essa mudança de visão 

se enquadra no âmbito da denominada Era Pós-industrial ou Era da Informação ou 

do Conhecimento. 

 A motivação pode ser entendida como algo que incentiva o indivíduo à ação, 

assim indivíduos motivados se dedicam com ânimo na conquista de seus objetivos e 

não desistem até que eles sejam atingidos. Muitas vezes a sociedade sofre com a 

prestação de serviços públicos de forma precária. Com isso é importante manter 

servidores motivados que elevem a qualidade do serviço público. Porem, manter 

servidores motivados, que desempenham suas funções com eficiência e eficácia é 

uma tarefa árdua, tornando-se um desafio para o gestor público.  

 Diante do exposto a presente pesquisa pretende responder a seguinte 

questão: apesar das dificuldades, servidores públicos motivados podem aumentar a 

efetividade e eficiência das organizações públicas, trazendo benefícios para toda a 

sociedade?  
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2 OBJETIVOS  

 

  

2.1. Objetivos gerais: 

 

 O trabalho pretende descrever o nível de motivação dos servidores da 

Prefeitura Rio de Janeiro - RJ, verificando como se expressa a motivação desses e 

também as suas generalidades e particularidades.  

 

2.2. Objetivos específicos:   

  

 Analisar como os servidores percebem a preocupação da Prefeitura do Rio de 

Janeiro em manter seus funcionários motivados. 

 Verificar a relação entre motivação e desempenho no âmbito da prefeitura da 

cidade do Rio Janeiro na visão dos próprios servidores dessa organização. 

 Descrever como a motivação dos servidores públicos da Prefeitura do Rio de 

janeiro se relaciona com as Teorias Motivacionais, através de questionário aplicado 

aos servidores. 

 Com os resultados do estudo, apresentar soluções que podem aumentar a 

motivação dos servidores do poder executivo do município do Rio de Janeiro.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

3.1.1 Conceito 

 

 A administração pública é definida por Matias-Pereira (2010) como: “o 

aparelho do Estado organizado com a função de executar serviços, visando à 

satisfação das necessidades da população”. O mesmo autor diz que, “em outras 

palavras, é um conjunto de atividades destinadas à execução de obras e serviços, 

comissionados ao governo para o interesse da sociedade”. 

 Arezzo (1999), define a expressão Administração Pública como o conjunto de 

atividades diretamente relacionadas com a execução de tarefas ou incumbências 

consideradas de interesse público, ou comum, numa coletividade ou organização 

estatal. 

 Para Meirelles (1998), Administração Pública é todo o aparelhamento do 

Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas. Já para Waldo (1971): A administração pública são a 

organização e a gerência de homens e materiais para a consecução dos propósitos 

de um governo. 

 Harmom e Mayer (1999), conceituam a administração pública da seguinte 

forma: é a ocupação de todos aqueles que atuam em nome do povo – em nome da 

sociedade, que delega de forma legal – e cujas ações têm consequências para os 

indivíduos e grupos sociais. O que hoje entendemos como “Administração Pública” 

consiste em um conjunto de agências e de servidores profissionais, mantidos com 

recursos públicos e encarregados da decisão e implementação das normas 

necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão da coisa pública. 

 Assim, a expressão Administração Pública pode ter dois sentidos, um 

subjetivo e outro objetivo, conforme leciona Di Pietro (2004, p.61): 

Basicamente, são dois os sentidos em que se utiliza mais 
comumente a expressão Administração Pública: 

a) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes 
que exercem a atividade administrativa; compreende pessoas 
jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer 
uma das funções em que se triparte a atividade estatal: a 
função administrativa; 
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b) em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a 
natureza da atividade exercida pelos referidos entes; nesse 
sentido, a Administração pública é a própria função 
administrativa que incumbe, predominantemente, ao Poder 
Executivo.  

 

 Conforme entendimento de Alexandre de Moraes (2002), a Administração 

Pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o 

Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos, e subjetivamente 

como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício 

da função administrativa do Estado. 

 No Brasil, Administração Pública é composta por três poderes: Legislativo, 

Judiciário e Executivo, sendo esse dividido entre administração direta e indireta. A 

administração direta é composta pelos Ministérios Regulares e Extraordinários.  

Administração Indireta é o agrupamento de entidades personalizadas, vinculadas 

normalmente a um órgão da Administração Direta: autarquias, sociedades de 

economia mista, empresas públicas e fundações. 

 De forma geral, há três formas sob as quais essas estruturas administrativas 

são tipicamente administradas: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Cabe 

salientar, que é errôneo dizer que esses modelos se sucederam linearmente e que 

cada um extinguiu os aspectos do seu antecessor. Torres (2004), afirma que esses 

modelos convivem e sempre conviveram simultaneamente no âmbito da 

administração brasileira. 

 

3.1.2 Evolução da administração pública brasileira 

 

 Com o aparecimento dos Estados nacionais, as propriedades públicas se 

confundiam com os bens dos soberanos. Então, era comum, nessa época, o 

favorecimento dos monarcas com o uso da coisa pública. Tratava-se do primeiro 

modelo de administração pública. Segundo Faoro (2001), existiria patrimonialismo 

desde o Portugal medieval, onde não havia sequer a noção de “soberania popular” e 

não havia a separação entre bem privado (do rei) e bem público, já que o rei e seus 

prepostos não podiam “roubar” o que já era deles de direito. 

Dessa forma, Silveira (2006), conceitua o patrimonialismo como uma maneira 

de exercício da dominação por uma autoridade, autenticada pela tradição, cujos 
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aspectos mais importantes se relacionam com o poder individual do governante que, 

amparado por seu aparato administrativo – recrutado com base em critérios 

unicamente pessoais –, exerce o poder político sob um determinado território. 

 Patrimonialismo para Alvarenga (2011), era como um sistema de dominação 

política ou de autoridade tradicional em que a riqueza, os bens sociais, cargos e 

direitos são distribuídos como patrimônios pessoais de um chefe ou de um 

governante. 

 Nesse modelo, era corriqueiro o uso dos imóveis públicos pelo soberano, pois 

não havia clara distinção entre a propriedade pública e a propriedade privada. No 

Brasil, essa forma de administração predominou por um longo período, conforme 

menciona Torres (2004,p 143):  

Desde a descoberta do Brasil, em 22 de abril de 1500, até a 
Revolução Varguista de 1930, o Estado brasileiro pode 
facilmente ser descrito como “a grande instituição garantidora 
dos privilégios sociais e econômicos de uma elite rural, 
aristocrática e parasita”. Essa elite gravitava em torno do 
Estado e lhe arrancava os mais diversos privilégios, nos quais 
se incluem sinecuras e prebendas (termos modernamente 
entendidos como ocupação rentável e de pouco trabalho), 
políticas públicas escandalosamente vantajosas, poder político 
e social, empréstimos mais que favoráveis, garantia de 
impunidade na operação de uma infinidade de mecanismos de 
corrupção, clientelismo e uma lista sem fim de privilégios. 
 

O relacionamento da Administração Pública patrimonialista com seu corpo 

funcional é caracterizado por Holanda da seguinte forma (1993. p.105-6):  

Não era fácil aos detentores das posições públicas de 
responsabilidade, formados por tal ambiente, compreenderem 
a distinção fundamental entre os domínios do privado e do 
público. [...]. Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão 
política apresenta-se como assunto de seu interesse particular; 
as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere, 
relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a 
interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado 
burocrático, em que prevalece a especialização das funções e 
o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos 
cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer as funções 
públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que 
mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com as 
capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que 
caracteriza a vida no Estado burocrático. [...]. 

Desse modo, no patrimonialismo, o funcionalismo é efetivado por pessoas 

ligadas diretamente aos governantes. Em suma, esse modelo é determinado pela 

confusão entre o patrimônio público e o privado, o que tolera a multiplicação do 

nepotismo e da corrupção. 
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Entre 1900 e 1910, Max Weber elaborou seus ensinamentos sobre a 

organização burocrática. Para Weber, as corporações modernas e formais  

embasam-se em leis, que são acatadas por causa da crença de serem coerentes e 

de focarem nos anseios da coletividade. As ideias desse autor passaram a ser 

empregadas na área da administração em torno de 1940, consolidando nesse 

momento o modelo burocrático, fundamentado na hierarquia, na estrutura de poder 

em forma de pirâmide, na rigidez das rotinas, no monitoramento dos processos e na 

centralização das decisões.  

Cabe salientar, que é importante distinguir o significado popular do significado 

científico, sociológico e administrativo da burocracia. No sentido popular, o termo 

burocracia é caracterizado pela ineficiência do sistema e não o sistema em si. No 

sentido original, esse termo é definido como um sistema racional legal que visava a 

eficiência. Para Bresser Pereira (2004, p. xiv-xv), a burocracia é minuciosamente 

definida da seguinte forma: 

Burocracia é o sistema social em que a divisão do trabalho é 
sistemática e coerentemente realizada tendo em vista os fins 
visados, em que há sempre a procura deliberada de 
economizar os meios para se atingir os objetivos. Na 
burocracia, administra-se sempre segundo o critério da 
eficiência, por meio do qual as decisões são tomadas sempre 
tendo em vista o aumento da produtividade. 

 Com a assunção de Getúlio Vargas à presidência da república em 1930, o 

Brasil deu início período burocrático. Que surgiu como um sistema para combater a 

corrupção e o nepotismo gerados pelo modelo anterior, onde os cargos públicos 

eram efetivados com os anseios do monarca, que não raramente utilizava essa 

prática para brindar seus aliados. Bresser Pereira (1995), afirma que a adoção de 

características burocráticas na administração pública é uma consequência clara da 

emergência de um capitalismo moderno no país. 

Esse modelo experimentou muitas tentativas de reforma, como criação de 

comissões especiais, tais qual a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos, e 

a Comissão de Simplificação Burocrática dos anos JK, porem essas tentativas não 

geraram um avanço significativo para a criação de um novo modelo. Com a edição 

do Decreto-lei 2000 de 1967, o Brasil começou a avançar nesse sentido, 

desenvolvendo um intenso intervencionismo estatal na economia.                           

 O DL 2000/1997 almejou flexibilizar a administração do Estado com práticas 
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típicas do gerencialismo, como a descentralização da Administração Pública. 

Bresser-Pereira (1995, p.19) ressalta que:  

a reforma operada em 1967 pelo Decreto-Lei 200, entretanto, 
constitui um marco na tentativa de superação da rigidez 
burocrática, podendo ser considerada como um primeiro 
momento da administração gerencial no Brasil. Mediante o 
referido decreto-lei, realizou-se a transferência de atividades 
para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, a fim de obter-se maior dinamismo 
operacional por meio da descentralização funcional. 
Instituíram-se como princípios de racionalidade administrativa 
o planejamento e o orçamento, o descongestionamento das 
chefias executivas superiores (desconcentração/ 
descentralização), a tentativa de reunir competência e 
informação no processo decisório, a sistematização, a 
coordenação e o controle. 

 O atual modelo de gestão – o gerencialismo - assim como o modelo anterior, 

surgiu como solução para as disfunções geradas pelo sistema anterior, a burocracia. 

Dessa forma, foi criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE), sob direção do Ministro Bresser Pereira, que inclui a reforma administrativa 

entre as reformas constitucionais já definidas como prioritárias pelo governo FHC, 

que segundo Marquez do Santos (2003) neste modelo é incluída a flexibilização do 

estatuto da estabilidade dos servidores públicos, assim, sendo objetivada a 

aproximação dos mercados de trabalho público e privado. 

 

3.1.3 Administração pública moderna: política versus novos paradigmas da 

administração 

 

Para Granjeiro (1998) não há empenho dos governos com o progresso da 

área pública. O autor acredita que o setor público deve adquirir um caráter 

empreendedor, mas o controle governamental e a falta de comprometimento 

governamental limitam a evolução da gestão pública. Como a administração pública 

só pode fazer o que a lei permite, é preciso um avanço legislativo nesse sentido. 

  

 

 

 



     14 

 

3.2. LEGISLAÇÕES QUE REGULAMENTAM A GESTÃO PÚBLICA  

 

 

3.2.1 Direito administrativo   

 

 As normas que regulamentam a gestão pública estão contidas no Direito 

Administrativo, que Meirelles (2003, p. 38) define como: “o conceito de Direito 

Administrativo Brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios 

jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a 

realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”. 

 

3.2.2 Princípios e fundamentos que regulamentam o serviço público 

 

 Segundo o GESPÚBLICA (IAGP - 2008 / 2009, p. 7, 8): o serviço público é 

orientado pela supremacia do interesse público. Além desse, outros princípios 

mencionados em lei são citados: 

a) Controle social e o dever de garantia de transparência de 
suas ações e atos e na institucionalização de canais de 
participação social.   
b) Isonomia. A administração pública é obrigada por lei a tratar 
todos de igual forma, salvo em caso que se faça necessária à 
diferenciação (isonomia material).   
c) Geração de valor, desenvolvimento sustentável e utilização 
eficiente dos recursos, isto porque a atividade pública é 
financiada com recursos públicos. 
d) Poder de regular e gerar obrigações e deveres para a 
sociedade. 
e) A administração pública só pode fazer o que é permitido em 
lei, como definido pelo princípio da legalidade. 

 

3.2.3 Legislação aplicada ao serviço público 

 

Além dos fundamentos e princípios reunidos, a administração pública é 

regulada principalmente, como versa o princípio da legalidade, pela lei, ou ainda um 

conjunto de leis. 

Em apêndice segue um índice da legislação aplicada ao servidor público do 

poder executivo município do Rio de Janeiro. 
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3.3. GESTÃO DE PESSOAS 

 

3.3.1 Definição 
 

Segundo Chiavenato (2004, p.577), a Gestão de Pessoas é o “conjunto de 

políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial 

relacionados com pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, 

treinamento, recompensas e avaliação do desempenho”. O desempenho de uma 

organização depende da sabedoria, capacidade e conduta dos seus funcionários, 

que são responsáveis pela performance da empresa. Assim, a gestão de pessoas 

revela a cultura organizacional e fatores importantes como: tecnologia adotada, 

estrutura organizacional, processos internos, entre outros.  

Chiavenato (2004) assinala três características essenciais para a Gestão de 

Pessoas: as pessoas como seres humanos e não como recursos da organização; as 

pessoas como ativadoras inteligentes de recursos organizacionais capazes de 

proporcionar uma constante renovação e de dinamizar a organização; as pessoas 

como parceiras da organização, comprometidas e vistas como parte integrante e 

importante nas tomadas de decisão. 

 

3.3.2 Administrando os Recursos Humanos 

 

 O setor de Recursos Humanos é responsável pela “infra estrutura oferecida 

ao colaborador para que possa desempenhar bem a sua função. Desde a sua 

contratação, treinamento e monitoramento” (COSTA, 2009).                 

 Costa (2009) considera que os recursos humanos são o maior ativo do qual a 

organização dispõe, observando que: 

é necessária uma boa Gestão de Pessoas para que os 

colaboradores se disponham a trabalhar em prol da empresa 

para alcançar os objetivos por ela estabelecidos. Em 

contrapartida os colaboradores esperam receber salários 

justos com sua função e benefícios que o façam realizar cada 

vez melhor suas tarefas estabelecidas. 

 

 



     16 

 

3.3.3 Gestão de pessoas no serviço público 

 

De acordo com Universia (apud Costa, 2009), “o grande desafio das 

empresas de hoje é administrar bem seus recursos humanos, pois são as pessoas 

que obtém e mantêm vantagens competitivas”, assim, é de suma importância 

“selecionar e desenvolver líderes, é necessário saber como recompensar o bom 

desempenho, controlar os custos de mão de obra e ao mesmo tempo manter um 

tratamento justo aos empregados”. 

Além disso, Universia (apud Costa, 2009) ressalta que é preciso fazer uma 

análise apropriada sobre gestão de pessoas na organização. Um levantamento das 

condições organizacionais que são enfrentadas; planejar os objetivos na área de 

gestão de pessoas juntamente com os objetivos da organização para que se possa 

definir políticas de gestão de pessoas condizentes as necessidades organizacionais; 

e por fim, avaliar os resultados constantemente. 

 

3.4. MOTIVAÇÃO 

 

3.4.1 Premissas 

 

 De acordo com Maslow (1962) “Não se trata de novos truques, macetes ou 

técnicas superficiais que podem ser usados para manipular mais eficientemente 

seres humanos. Trata-se, sim, de um conjunto básico de valores ortodoxos sendo 

claramente confrontados por um outro sistema de valores mais moderno, mais 

eficiente e verdadeiro. Fala-se aqui das consequências verdadeiramente 

revolucionárias da descoberta de que a natureza humana tem sido desvalorizada.” 

 Para Robbins (2009), a motivação não é um traço pessoal, mas sim o 

resultado da interação do indivíduo com a situação, sendo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de 

determinada meta.   

 Já para Maximiniano (1995), o desempenho é uma manifestação do 

comportamento humano nas organizações, podendo assim também ser motivado 

pelo próprio indivíduo (motivos internos) ou pela situação ou ambiente em que ele se 

encontra (motivos externos). 
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 Para Lévy-Leboyer (1994), “a motivação não é nem uma qualidade individual, 

nem uma característica do trabalho. Não existem indivíduos que estejam sempre 

motivados e nem tarefas igualmente motivadoras para todos”. 

 Já Goleman (1995), destaca que é difícil dissociar motivação e emoção, pois 

o desejo de trabalhar e ter o seu trabalho reconhecido é um tipo de necessidade de 

ordem afetiva, que são impulsos que levam a pessoa a lidar com vida onde está 

implícita toda emoção humana. 

 Acher (1997) enumera as premissas falsas sobre as quais muitos gestores se 

baseiam para desencadear o processo motivacional nas organizações. São elas: 1) 

que uma pessoa pode motivar a outra; 2) que a pessoa é motivada devido a sua 

satisfação; 3) que aquilo que motiva é o mesmo que direciona o comportamento de 

forma positiva ou não; 4) que a motivação induz a comportamentos positivos e 5) 

que fatores de motivação são iguais aos fatores de satisfação. 

 

3.4.2 Teorias 

 

Segundo Chiavenato (1997), Maslow desenvolveu uma teoria baseada nas 

necessidades humanas. Ele as classificou em cinco níveis, organizados em uma 

pirâmide hierarquia, onde a necessidade mais básica pertencia a base e a mais 

importante se encontrava no topo. Quando um nível de necessidade era atingido, o 

indivíduo buscava a satisfação do próximo nível. Os níveis podem ser mostrados 

através da pirâmide abaixo: 

Figura 1: A hierarquia das necessidades humanas e meios de satisfação 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (1997, p.534) 
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Para Herzberg (1973), os fatores internos e externos podem intervir no 

comportamento humano. O autor estudou os eventos ocorridos na vida profissional 

dos engenheiros e contadores de uma indústria, concluindo que os fatores que 

influenciam a satisfação no trabalho são independentes e diferentes dos que 

causam insatisfação no trabalho. A satisfação é vinculada às atividades 

desenvolvidas pelos funcionários, ao passo que a insatisfação é gerada pelo 

ambiente de trabalho. Abaixo, quadros com os fatores motivadores e os fatores 

higiênicos, segundo Herzberg: 

  

Quadro 1: Fatores higiênicos de Herzberg 

Fatores Higiênicos Determinantes 

Supervisão A disposição ou boa vontade de ensinar ou delegar responsabilidades 
aos subordinados. 

Políticas empresariais Normas e procedimentos que encerram valores e crenças da 
companhia. 

Condições ambientais Ambientes físicos e psicológicos que envolvem as pessoas e os grupos 
de trabalho. 

Relações interpessoais Transações pessoais e de trabalho com os pares, os subordinados e 
os superiores. 

Status  Forma pela qual a nossa posição está sendo vista pelos demais. 

Remuneração O valor da contrapartida da prestação de serviço. 

Vida pessoal Aspectos do trabalho que influenciam a vida pessoal 

Fonte: adaptado de Marras (2000, p36) 

Quadro 2: Fatores motivacionais de Herzberg 

Realização O término com sucesso de um trabalho ou tarefa; os resultados do 
prórpio trabalho. 

Reconhecimento pela 
realização 

O recebimento de um reconhecimento público, ou não, por um trabalho 
bem-feito ou um resultado conseguido. 

O trabalho em si Tarefas consideras agradáveis e que provocam satisfação. 

Responsabilidade Proveniente da realização do próprio trabalho ou do trabalho de outros. 

Desenvolvimento pessoal Possibilidade de aumento de status, perfil cognitivo ou mesmo de 
posição social. 

Possibilidade de 
crescimento 

Uma alavancagem dentro da estrutura organizacional, em termos de 
cargo ou responsabilidade. 

Fonte: adaptado de Marras (2000, p36) 

 

 

 Vroom rejeita a teoria desenvolvida por Herzberg e formula a teoria de 

expectância, conhecida também como teoria da instrumentalidade (LOPES,1980). 
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Segundo o autor, a expectativa pelo resultado obtido e valor representado pela 

trajetória a ser percorrida para se chegar ao objetivo final são os fatores que 

motivam as pessoas para seus trabalhos. Vroom cita quatro conceitos fundamentais: 

expectativa, força motivadora, instrumentalidade e valência.  Valência significa a 

força que um resultado tem sobre um indivíduo quando confrontado com outros 

resultados. Já a instrumentalidade é a ideia subjetiva que cada indivíduo tem dos 

meios utilizados para atingir seus objetivos. A expectativa é uma crença na 

probabilidade de que um ato particular será seguido por um resultado particular. E 

finalmente, força motivadora, é a função de sua expectativa de que certos resultados 

decorrem de seu comportamento e da valência para ele desses resultados (LOPES, 

1980). 

 David Mc Clelland desenvolveu uma teoria contingencial sobre a motivação. 

Para ele existiam três tipos de necessidades. Essas são citadas abaixo, de acordo 

com Perez-Ramos (1990, p.130): 

a) Necessidade de realização – pessoas que apresentam elevados índices 

nas necessidades de realização tendem a esforça-se para alcançar altos 

níveis e autonomia no seu desenvolvimento e melhor aceitação de 

responsabilidade no seu trabalho, assumindo desafios realísticos; 

b) Necessidade de afiliação – as pessoas tendem a ter mais preocupação em 

desenvolver e manter um adequado relacionamento social do que em 

melhorar seu desempenho. Desempenham com eficiência as funções que 

envolvem contatos interpessoais; 

c) Necessidade de poder – os comportamentos mais frequentes são aqueles 

que abrangem o desejo de ser prestigiado, de dominar e de controlar as 

atitudes e ações dos demais. Os indivíduos com alto nível dessas 

necessidades procuram desempenhar tarefas de liderança nas atividades de 

grupo, contando frequentemente com apreciável fluência verbal que utilizam 

para persuadir os outros. 

  

 Gil (2001) elenca a teoria elabora por McGregor – teoria de gerenciamento X 

e teoria Y – cuja teoria apresenta duas visões divergentes sobre motivação. Na 

teoria X, os administradores consideravam que os indivíduos não gostam de 

trabalhar, sendo assim necessário atribuir recompensas e medidas disciplinares 
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para os seus colaboradores trabalharem efetivamente. Já a teoria Y acredita que os 

colaboradores trabalham com satisfação e visam os melhores resultados. O quadro  

3 elenca o perfil do gerente X eo perfil do gerente Y (GIL, 2001): 

Quadro 3: Teoria X e Y de McGregor 

Teoria X Teoria Y 

O gestor considera que a equipe só produz 
se for controlada 

Qualquer pessoa pode ser criativa, desde 
que devidamente estimulada. 

Às vezes é preciso repreender ou mesmo 
demitir um funcionário para servi de exemplo 
aos demais. 

De modo geral, os funcionário são 
merecedores de confiança. 

Para manter o comando, é preciso 
distanciar-se da equipe. 

Em algumas situações, os subordinados 
podem conduzir reuniões. 

A maioria dos colaboradores não tem 
ambição e precisa de um empurrão. 

Seus empregados são capazes de se 
autocontrolarem. 

As decisões mais importantes devem ser 
tomadas pelo gestor, sem a participação dos 
demais. 

Sob condições favoráveis, as pessoas 
gostam de trabalhar. 

Fonte: adaptado de Gil (2001) 

 

 3.4.3 Motivação no serviço público   

 

 Pereira e José (2013) afirmam que motivar o Servidor Público é uma tarefa 

mais complexa do que parece aos olhos de quem vê de fora uma repartição pública. 

Motivar o colaborador de uma empresa privada é mais fácil, pois normalmente as 

empresas contam com planos de carreira, benefícios e estratégias de gestão onde 

estão focados no colaborador, pois isso significa mais produtividade quando ele está 

motivado e consequentemente o clima desta organização melhora 

significantemente.    

  Costa e Montini (2010) buscam através de um estudo utilizando professores 

de uma escola pública analisar as causas que levam a acomodação dos servidores 

públicos. Chegam à conclusão que é errado afirmar que esses professores são 

acomodados e que existe uma contradição imputada aos servidores e os desafios 

que esses profissionais enfrentam, como por exemplo, remuneração desvalorizada e 

condições de trabalho ruins.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1. MÉTODO DE ABORDAGEM 

 

 O desenvolvimento do trabalho foi realizado através de pesquisa exploratória 

em campo e de análise de dados bibliográficos. Para tanto, foi feito um estudo de 

caso - seleção de servidores públicos que trabalham na área meio da prefeitura do 

Rio de Janeiro e a aplicação de coleta de dados através de questionário quantitativo 

e qualitativo estruturado, que foi respondido por esses servidores. A intenção foi 

visualizar como a motivação é percebida por eles e se as organizações se 

preocupam com essa questão, na opinião dos interlocutores.   

 O questionário presente em anexo utilizou uma linguagem simples e direta, 

para ser facilmente compreendido pelo interrogado. Foi feito através de uma folha 

entregue diretamente aos entrevistados por meio de um gestor do órgão estudado. 

Assim, os servidores responderam de forma rápida e os dados foram mais 

facilmente coletados. Retornaram para análise 50 questionários respondidos em um 

universo de 234 servidores, segundo o Portal de dados abertos da Prefeitura do Rio 

de Janeiro (Data.Rio). A limitação da quantidade de questionários se deve ao fato de 

muitos funcionários se encontrarem em licença ou no gozo de férias no período da 

coleta de dados. Cabe salientar que a veracidade de algumas repostas pode ter sido 

comprometida, devido ao fato de o questionário ter sido entregue por um gestor do 

próprio órgão analisado. 

 

4.2. MÉTODO DE PROCEDIMENTO 

 

 O objeto de estudo sobre a percepção da motivação pelos servidores da 

prefeitura foi baseado nas principais Teorias Motivacionais. Para tanto, o 

questionário nos seis primeiros itens faz referência às necessidades primarias 
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segundo Maslow, sendo os três primeiros itens referentes às necessidades 

fisiológicas e os três seguintes à necessidade de segurança. Os itens de 7 a 15 são 

relacionados às necessidades secundárias de Maslow, sendo o item 7 ao 9 

correspondente as necessidades sociais, os itens 10, 11 e 12 são vinculados a 

necessidade de estima e os itens 13, 14 e 15 ligados a necessidade de auto 

realização. Esses itens também puderam ser utilizados com fundamento na Teoria 

de Herzberg, evitando excesso de tópicos no questionário. Assim os itens de 1 à 9 

correspondem aos fatores higiênicos de Herzberg e os de 10 à 15 aos fatores 

motivacionais do mesmo autor. O item 16 refere-se, exclusivamente, a teoria da 

expectância de Vroom. Já os itens 17(Teoria Y) e 18(Teoria X) são ligados a Teoria 

X e Y de McGregor. 

 Os dois últimos itens do questionário pretendem analisar mais 

especificamente como os servidores observam a motivação na organização em que 

estão inseridos e como eles observam a relação motivação/produtividade.  

  

 

4.3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O questionário foi em sua maior parte fomentado em escalas de 1 a 10 de 

importância dos itens. Nas duas últimas perguntas a escala é reduzida de 1 a 5 na 

ordem de concordância. Os resultados serão apresentados em forma de gráficos e 

tabelas para melhor visualização e análise. Para isso, foi necessária a utilização da 

ferramenta Excel. Os resultados dos itens 1 ao 18 serão apresentados de forma 

geral e em separados e analisados de acordo com as Teorias Motivacionais. Os 

itens 19 e 20 serão interpretados e analisados individualmente. Os itens do 

questionário foram interpretados através da média aritmética das respostas dos 

entrevistados e por meio de gráficos de concordância. Os gráficos foram analisados, 

sempre que possível, de acordo com o percentual de todos os graus de 

concordância (sem importância, pouco importante, indiferente, importante e muito 

importante), ressalvando os itens que apresentaram um valor de concordância 

expressivamente maior do que os outros e que mereceram maior destaque. 
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5 RESULTADOS                                                                                                                                                                       

 

5.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para compreender melhor a pesquisa realizada, os dados foram separados 

de acordo com os métodos e procedimentos apresentados anteriormente.  

A Tabela 1 apresenta a coleta dos dados apontados do item 1 ao 18, 

representados pela média das respostas em geral, na escala de 1 a 10 de 

importância (1-2 sem importância/ 3-4 pouco importante/ 5-6 indiferente/ 7-8 

importante/ 9-10 muito importante) e a correspondência das Teorias Motivacionais 

de cada item  com suas respectivas médias gerais, para melhor análise dos achados 

obtidos nessa pesquisa: 

Tabela 1: Relação da Média de Importância com as Teorias Motivacionais 

Nº:  Fatores:  Média    

1 Intervalo de descanso 7,04 
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2 Conforto físico  6,72 

3 Tempo de trabalho 7,24 

4 Condição de trabalho 7,32 

se
gu

ra
n

ça
 

5 Remuneração e benefícios 7,98 

6 Estabilidade no emprego 6,84 

7 Amizade com os colegas 6,68 

So
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8 Chefe amigável 6,76 

9 Grupo de trabalho compatível 7,1 

10 Responsabilidade por resultados 7,48 

Es
ti

m
a 

Fa
to

re
s 

m
o

ti
va

ci
o

n
ai

s 
d

e 
H

e
rz

b
er

g 11 Orgulho e reconhecimento 7,64 

12 Promoção 7,88 

13 Trabalho criativo e desafiante 7,48 
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14 Diversidade e autonomia 7,3 

15 Participação nas decisões 7,42 

16 Expectativa pelos resultados 
obtidos 

7,86 Teoria da expectância de Vroom 

17 Obtenção de prestigio 7,74 Teoria Y de Mc Gregor 

18 Pressão por resultados 4,3 Teoria X de Mc Gregor 

Fonte: Elaboração Própria 
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Observando a tabela de modo geral, não há muita variação entre as médias 

dos itens. O de menor valor na escala de importância é o item 18, pressão por 

resultados, que corresponde a Teoria X de Mc Gregor e obteve com média geral 4,3 

(pouco importante). Ao passo, que o item que apresenta a maior média é a 

remuneração e benefícios que apresenta 7,98 (importante) de média na escala de 

importância e está relacionado a necessidades de segurança de Maslow e aos 

fatores higiênicos de Herzberg.  

 

 

5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DE ACORDO COM AS TEORIAS 

MOTIVACIONAIS 

 

5.2.1 Necessidades Fisiológicas 

 Este fator foi observado de acordo com os itens intervalo de descanso, 

conforto físico e tempo de trabalho, conforme os gráfico 1: 

 

Gráfico 1. Necessidades fisiológicas 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 
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 Dos 50 servidores entrevistados, somente um considera sem importância o 

item conforto físico e nenhum considera sem importância os outros itens. Com 

relação ao intervalo de descanso, somente 2(4%) servidores consideram pouco 

importante, 25, ou seja, a metade consideram indiferente, 18(30%) indicam como 

importante e somente 3(6%) como muito importante. O item conforto físico é visto 

como pouco importante por 3(6%) servidores, 32 (64%) acham indiferente, 18 (36%) 

acham importante e somente 1 (2%) acha muito importante. Já o item tempo de 

trabalho é percebido como pouco importante por 3(3%) servidores, como indiferente 

por 27 (54%), como importante por 20 (40%) e nenhum entrevistado acha este item 

muito importante. 

 Segundo Herzberg (1973, 1997), as condições de trabalho oferecidas pelas 

organizações podem disfarçar o problema da motivação, porem não são capazes de 

manterem os funcionários motivados de fato. De modo geral, a maioria dos 

entrevistados não observam as necessidades fisiológicas, a base da pirâmide de 

Maslow e correspondente a um dos fatores higiênicos de Herzberg, como 

determinantes para mantê-los motivados.  

5.2.2 Necessidades de segurança 

 Este fator corresponde ao segundo degrau da pirâmide de Maslow e a um 

dos fatores higiênicos de Herzberg. O gráfico 2 apresenta o resultado dos itens 

referentes a essas necessidades. 

 

Gráfico 2. Necessidades de segurança 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 
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 Com relação à condição de trabalho somente um entrevistado considerou 

sem importância, a maioria (54%) entendeu como indiferente, 21 (42%) indicaram 

que o item é importante e somente um considerou muito importante. Os servidores 

que acham a estabilidade no emprego sem importância ou pouco importante foram 

agrupados, indicando que apenas 14% descartaram a importância da estabilidade 

no emprego, 40% acham indiferente e 46% consideram o mesmo importante. O item 

remuneração e benefícios merece destaque na análise, pois dos entrevistados 80% 

consideram o item importante, 6 % importante, 14% indiferente e nenhum servidor 

considerou o item sem importância ou com pouca importância.  

 Os itens correspondentes às necessidades de segurança não se 

manifestaram de modo uniforme. As condições de trabalho e estabilidade no 

emprego foram consideradas pela maioria como indiferente e importante, 

respectivamente. Verifica-se que grande parte dos servidores observa a proteção 

contra o perigo do desemprego importante, alinhando-se com uma das 

necessidades de Maslow, a necessidade de segurança.  Cabe salientar que a 

remuneração e os benefícios do cargo foram apontados como um importante 

motivador. Este item foi o que teve maior número de entrevistados que consideraram 

importante, mostrando relevância que tal assunto tem para os servidores da 

Prefeitura do Rio de Janeiro.   

5.2.3 Necessidades sociais 

 O gráfico 3 corresponde às necessidades sociais que é considerada por 

Herzberg (1973, 1997) como um fator higiênico e ocupa um patamar intermediário 

na pirâmide de Maslow.  

 

Gráfico 3. Necessidade de segurança 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 
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 Para Coda (1986), de acordo com resultados de pesquisa, indivíduos que 

possuem chefes centrados no relacionamento interpessoal estão mais satisfeitos do 

que os que possuem chefes voltados para as tarefas e para produtividade. 

 Entretanto, 84% dos entrevistados percebem o item amizade com os colegas 

como indiferente, assim como 70% e 58% acham que os itens chefe amigável e 

grupo de trabalho compatível, respectivamente, são indiferentes. As necessidades 

sociais podem gerar insatisfação segundo Herzberg (1973, 1997), porem os 

servidores, de modo geral, não percebem essa necessidade como importante para a 

motivação. 

5.2.4 Necessidades de estima 

 A necessidade de estima corresponde ao penúltimo degrau da pirâmide de 

Maslow e é, segundo Herzberg (1973, 1997), considerada uma  necessidade capaz 

de influenciar na motivação. O gráfico 4 mostra que a maioria dos entrevistados 

concordam com esta consideração, ou seja, para os servidores a necessidade de 

estima é um fator importante para a motivação.   

Gráfico 4. Necessidade de estima 

Fonte: retirado dos dados da pesquisa 

 Os itens trabalho criativo e promoção foram considerados importantes por 

54% dos entrevistados, já o item diversidade e autonomia foi considerado importante 

por 58% dos entrevistados. Esses itens vão ao encontro da teoria de Maslow, ao 

considerar a importância da necessidade de estima.  
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5.2.5 Necessidades de auto realização 

 A necessidade de auto realização encontra-se no topo da pirâmide de Maslow 

e foi observada como importante, conforme o gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Necessidade de auto realização 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 

 Este grupo de itens corresponde às relações do homem com o que ele faz. 

De acordo com Herzberg (1973), estes fatores são capazes de aumentar a 

satisfação, deixando as pessoas mais felizes no trabalho. A maioria dos 

interlocutores se alinham aos conceitos de Herzberg, sendo que 56% deles 

consideram o item trabalho criativo e desafiante importante, 52% também atribuem 

importância ao item diversidade e autonomia, seguido de 54% que denotam 

importância ao item participação nas decisões.  

 

5.2.6 Teoria da expectância de Vroom 

 O gráfico 6 analisa o item expectativa pelos resultados obtidos, como 

fundamentado por Vroom. O gráfico mostra que 54% julgam que a teoria 

motivacional de Vroom, ou seja, a probabilidade de que o esforço gere um bom 

desempenho é um fator importante para os servidores entrevistados, ao passo que 

somente 8% consideram sem importância ou com pouca importância. 
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Gráfico 6: Teoria da expectância 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 

 

 Como já analisado, parte expressiva dos servidores interrogados acredita que 

a motivação das pessoas para exercer um trabalho tem como base as suas 

expectativas de sucesso.  

5.2.7 Teoria X e Y de Mc Gregor 

 A Teoria X e Y de Mc Gregor foi analisada através de dois gráficos. O gráfico 

7 se relaciona com o item obtenção de prestígio e é analisado à luz Teoria Y de Mc 

Gregor, já o gráfico 8 que se refere ao item pressão por resultados que enquadra na 

Teoria X de Mc Gregor. 
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Gráfico 7. Obtenção de prestígio (Teoria Y de Mc Gregor) 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 
 

 
  O item obtenção de prestígio se revelou importante para a maioria dos 

entrevistados (60%) e somente 12% consideraram sem importância ou pouco 

importante. 

 
 

 
Gráfico 8. Pressão por resultados (Teoria X de Mc Gregor) 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 
  

 De todos os itens, o fator pressão por resultados foi o mais rejeitado em 

termos de importância para os servidores entrevistados, sendo que 78% 

consideraram pouco importante ou sem importância e apenas 8% acham esse tipo 

de pressão importante para a manutenção da motivação. 
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 Dessa forma, ficou claro que o estilo dinâmico e democrático da Teoria Y se 

sobrepõe ao estilo rígido da Teoria X tem termos de motivação, segundo a opinião 

da maioria dos interlocutores. 

  

5.3 RESULTADOS: MOTIVAÇÃO X PRODUTIVIDADE 

 

Para compreender melhor como os servidores observam a motivação na 

organização em que estão inseridos e como eles percebem a relação entre 

motivação e produtividade, os itens 19 e 20 foram separados e agrupados de acordo 

com as médias de concordância na escala de 1 a 5 (1-discordo totalmente/ 2-

discordo / 3-concordo parcialmente/4-concordo/ 5-concordo totalmente), conforme a 

tabela 2.          

Tabela 2: Relação de motivação e produtividade 

Nº  
Média 
geral 

19 
A organização em que você está inserido se preocupa com a motivação dos seus 

funcionários 
3,08 

20 A motivação é um fator que aumenta a produtividade no trabalho 4,52 

Fonte: elaboração própria 

 

 Para melhor análise dos resultados, os itens 19 e 20 foram reagrupados de 

acordo o percentual de servidores com relação a escala de concordância, conforme 

os gráficos 9 e 10. 

 O gráfico 9 representa o grau de concordância dos entrevistados em relação 

a assertiva: a organização em que você está inserido se preocupa com a motivação 

dos seus funcionários.  
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Grafico 9. Item 19 
Fonte: retirado dos dados da pesquisa 

  

 Dos 50 interlocutores, 36 (72%) acreditam que a Prefeitura do Rio de Janeiro 

se preocupa parcialmente com a motivação dos seus funcionários, nenhum discorda 

da assertiva, 14 funcionários informaram que concordam ou concordam totalmente 

com a questão apresentada e 14 discordam que a organização se preocupa com a 

motivação. 

 O gráfico 10 ilustra como os servidores entendem a importância da motivação 

para aumentar a produtividade. 

 

  

Gráfico 10. Item 20 
Fonte: retirado dos resultados da pesquisa 
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 Analisando o gráfico 10, a maioria dos entrevistados (88%) concordam ou 

concordam totalmente que a motivação é um fator importante para aumentar a 

produtividade, ao passo que os 12% restante discordam ou discordam totalmente 

dessa assertiva.  

 

 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conclui-se pela presente pesquisa que os servidores entrevistados, 

pertencentes à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, concordam que a motivação 

é um fator importante para aumentar a produtividade no trabalho, mas que ainda 

observam uma preocupação parcial ou nenhuma da organização em que estão 

inseridos em mantê-los motivados. 

Tais constatações devem ser vistas com cuidado pelo setor de gestão de 

pessoas, pois fica evidente que não existe uma fórmula padrão para motivar os 

funcionários. O primeiro passo é entender que as pessoas que trabalham para uma 

determinada organização não são componentes de uma máquina e não devem ser 

tratadas como um simples recurso. Os programas motivacionais devem se adequar 

a organização, entendendo o contexto na qual ela está inserida e se basear nos 

fatores motivacionais que realmente são importantes para os funcionários. 

Cabe ressaltar que de acordo com os próprios servidores a pressão por 

resultados não é um quesito importante para motiva-los. Fica evidente que as 

pessoas não querem ser tratadas como simples recursos pertencentes à 

organização onde devem ser coagidos a trabalhar, contrariando a Teoria X de Mc 

Gregor. Os funcionários não consideram o trabalho um mal necessário. Mas, as 

organizações precisam fornecer condições adequadas para os servidores 

trabalharem plenamente, buscando meios de satisfazer o pessoal dentro do 

trabalho. 

Analisando a pesquisa de modo geral observa-se que o fator mais expressivo 

para motivar os servidores é a remuneração e benefícios. Segundo Pekins-Reed 

(1990), estudos e pesquisas demonstram que as pessoas que enriquecem se 

aplicam a um trabalho de seu gosto, ao invés de se satisfazerem com um trabalho 

que não gostam. Isso se justifica porque a questão da remuneração é imparcial, que 
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se atrai com grande entusiasmo e energia. Dessa forma quanto mais gostamos do 

nosso emprego, maiores são as chances de atrair mais dinheiro ao exercê-lo. 

Contudo, nem sempre é possível seguir essa lógica no serviço público, pois a 

remuneração é vinculada a lei. Mas, é possível a criação de gratificações de 

desempenho que bonifiquem os servidores mais produtivos e ao mesmo tempo 

diminui os riscos destes se sentirem menos motivados devido à questão da 

remuneração e benefícios.  

É importante destacar que gratificar os servidores mais produtivos não é 

apenas remunera-los, é também o reconhecimento dos bons serviços prestados. Tal 

preceito alinha-se com a Teoria Y de Mc Gregor, considerada um importante fator 

motivacional, conforme coleta de dados dos questionários aplicados. Dessa forma, 

os servidores encaram o trabalho de forma natural e a Gestão Pública deve 

desenvolver seus funcionários para potencializar a produtividade. 

As pessoas têm necessidades e emoções diferentes uma das outras, por isso 

é conveniente que quando possível sejam motivadas de forma distintas. Nesse caso, 

é importante que os órgãos públicos diversifiquem os estímulos motivacionais, 

adaptando-os as características de cada servidor. As condições de trabalho 

consideradas importantes, como: remuneração e benefícios, tempo de trabalho e 

tempo de descanso devem também ser propiciados pelas organizações. 

Para os servidores vinculados a prefeitura do Rio de Janeiro a motivação e 

produtividade se relacionam diretamente entre si. Sendo assim é importante que as 

organizações públicas motivem seus funcionários de maneira adequada, 

reconhecendo o valor que eles têm para a organização. Em contrapartida, estes 

devem exercer suas funções de forma produtiva, assumindo o dever de ser eficiente 

e eficaz na realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades da 

sociedade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho objetivou analisar as questões pertinentes à motivação 

dos servidores da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a 

importância desse tema para a Administração Pública, principalmente, na área de 

gestão de pessoas. 

 Em virtude dessa proposta, iniciou-se o estudo da literatura correspondente 

ao assunto como base necessária para um melhor entendimento sobre a motivação, 

seus conceitos, aplicação no setor público e principais teorias, e para aprimorar a 

compreensão de outros itens pertinentes ao tema, como a Gestão de Pessoas e a 

Administração Publica. 

 Para atingir os objetivos pretendidos, foi realizado um estudo de caso com a 

seleção de cinquenta servidores públicos ocupantes de cargos efetivos na área meio 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde os servidores responderam um questionário 

quantitativo e qualitativo estruturado, em seguida os dados foram coletados, 

separados e analisados de forma geral e específica. Os resultados foram 

apresentados em forma de gráficos para uma melhor visualização.  

 Chegou-se a conclusão que os programas motivacionais devem se alinhar 

com as particularidades de cada organização, levando consideração a opinião dos 

servidores sobre o que é realmente importante para gerar a motivação.  

 A questão levanta no começo desse trabalho foi: apesar das dificuldades, 

servidores públicos motivados podem aumentar a efetividade e eficiência das 

organizações públicas, trazendo benefícios para toda a sociedade? 

 No decorrer do estudo foi constatada a importância do tema com diversas 

teorias e conceitos. Com base nesse estudo, os próprios servidores concordam que 

a motivação é um fator importante para aumentar a produtividade, porém não 

observam essa preocupação por parte da organização em que estão inseridos.  

 A excelência do poder público é, frequentemente, negligenciada. Porem, as 

funções estatais são essenciais para a sociedade de um modo geral, assim o 

serviço público deve ser vinculado à eficiência e a produtividade. Cabe ressaltar que 

os servidores públicos, incumbidos de exercerem suas funções com qualidade, 

também fazem parte da sociedade. 
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 Como mencionado neste trabalho, não há fórmula perfeita para garantir a 

motivação dos servidores públicos. Mas, há formas de aprimorar o assunto com a 

realização de novas pesquisas que apontem novas maneira de propiciar a 

motivação e aumentar a produtividade. 

 Por fim, é possível dizer que esse estudo pode contribuir para o 

aprimoramento do conceito de motivação no setor público, especialmente, para a 

organização estudada, ressaltando a importância desse tema e conscientizando os 

gestores públicos a darem a devida importância para o assunto. 

  

 



     37 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

  

ALVERGA, Carlos Frederico Rubino Polari de. O patrimonialismo no Brasil da 

colônia ao fim do Segundo Reinado. Abril de 2011. Disponível em: <http://jus. 

com.br/revista/texto/18960/o-patrimonialismo-no-brasil-da-colonia-ao-fim-do-

segundo-reinado>. Acesso em 09 de Maio de 2014.  

 

 

ARCHER, Ea nest R. Mito da motivação. In: CODA, Roberto; BERGAMINI, Cecília 

(org.). Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e liderança. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 1997, p. 23 a 46. 

 

AREZZO, Dryden Castro de. Introdução à administração pública. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, 1999. 

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA; Prêmio 

Nacional da Gestão Pública – PQGF; Instruções para Avaliação da Gestão 

Pública – 2008/2009; Brasília; MP, SEGES, 2008. Versão 1/2008. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado. Brasília: Presidência da República, 1995. 

 

BRESSER- PEREIRA, Luiz Carlos. Estratégia e estrutura para um novo Estado. 

2004, p. xiv-xv. 

 
CAVALCANTI SILVA, P. e STEFANINI, C., Clima Organizacional – Um estudo 

sobre aspectos motivacionais em uma repartição pública. Disponível em: 

<www.eumed.net/ce/2013/clima-organizacional.html>. Acesso em: 3 de março de 

2014. 

 

CHIAVENATO, I. Teoria comportamental da administração. In: Introdução à Teoria 

Geral da Administração. 5. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil Editora LTDA, 

1997. 

 



     38 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

CODA, Roberto. Pesquisa de clima organizacional e gestão estratégica de recursos 

humanos. In: BERGAMINI, Cecília W.; CODA, Roberto (Org.). Psicodinâmica da 

vida organizacional: motivação e liderança. 2. ed. São Paulo: Atlas,1997. p. 94-

107. 

 

CODA, Roberto. Satisfação no trabalho e características das políticas de 

recursos humanos para executivos. 1986. Tese (Doutorado em Administração) 98 

– Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1986.  

 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella: Direito Administrativo; 16ª edição; Atlas; São 
Paulo, 2004. 
 

DOS SANTOS, Alda Conceição Marquez. Artigo: Administração Pública 

Gerencial. Porto Alegre: 2003. Especializanda em Administração Pública. 

Faculdades Porto-Alegrenses. Técnica do Departamento de Coordenação e 

Acompanhamento de Projetos Sociais/SCP. Disponível em: < 

http://www.scp.rs.gov.br/uploads/AdministracaoPublicaGerencial.pdf> Acesso em 

05/março/2014.  

 

FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: Formação do patronato brasileiro. 3. ed. 

São Paulo: Globo, 2001. 913 p. 

 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São 

Paulo:Atlas, 2001. 

 

GRANJEIRO, J. Wilson. Direito administrativo. 11. ed. Brasília: VEST-CON, 1998. 

 

GOLEMAN, D. A inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que 

é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995 

 



     39 

 

HARMON, M. M.; MAYER, R. T. Teoria de la organización para la administración 

pública. México: Colegio Nacional de Ciências Políticas y Administración Pública A. 

C./ Fondo de Cultura Económica, 1999. 

 

HERZBERG, F. Mais uma vez: como motivar seus funcionários? In: VROOM, V. 

0(org). Gestão de pessoas, não de pessoal: os melhores métodos de motivação 

e avaliação de desempenho. Rio de Janeiro: Editora Campos,1997. 

 

______. O conceito da higiene como motivação e os problemas do potencial humano 

de trabalho. In: HAMPTON, D. Conceitos de comportamento na administração. 

São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária LTDA. Antiga Herder, 1973. 

 

HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Companhia das Letras, 1993. p.105-6. 

 

JOSÉ, L. Aprendizagem organizacional aplicada ao setor público: a experiência 

canadense. 21 de maio de 2008. Disponível em: 

<www.administradores.com.br/artigos/carreira/aprendizagemorganizacional-

aplicada-ao-setor-publico-a-experiencia-canadense/23015/.html>. Acesso em: 01 de 

março de 2014. 

 

LÉVY-LEBOYER, C. A crise das motivações. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

LOPES, Tomas Vilanova Monteiro. Motivação no trabalho. Rio de Janeiro: FGV, 

1980. 

 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao 

estratégico. 3a Ed. São Paulo: Futura, 2000. 

 

MASLOW, A. H. A Theory of Human Motivation. 1943. Disponível 

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm. Acesso em 18/09/2009. 

 

MASLOW A . H. Maslow no Gerenciamento. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2000. 

 



     40 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e 

ações governamentais. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MAXIMINIANO, Atônio César Amauru. Introdução à Administração. 4ª Ed. São 

Paulo: Atlas: 1995. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. .São Paulo:  

Malheiros, 1998. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: 

Malheios Editores, 2003. 

 

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo. Atlas, 1996. 

 

MORAES, Alexandre de: Direito Constitucional Administrativo; 1ª edição; Atlas; 

São Paulo, 2002. 

 

PERKINS-REED, M. A. Guia para satisfação no trabalho. Trad. de Ieda Moriya. 

São Paulo: Best  

Seller, 1990. 

 

PEREZ-RAMOS, Juan. Motivação no trabalho: abordagens teóricas. Pscicol. 
USP, [online] dez 1990, v.1, n. 2, p.127-140. Disponível em: <http://pepsic.bvs-
psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttez&pid=s1678-
5177199000200004&Ing=pt&nrm=isso > Acesso em: 19 ago. 2014. 
 

______. Portal de dados abertos da Prefeitura do Rio (Data.Rio) Disponível em 
<http://data.rio.rj.gov.br/>. Acesso em: 15 abr. 2015. 
 

ROBBINS, S. P. Fundamentos do comportamento organizacional. 8. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

 

SILVEIRA, Daniel Barile da. Patrimonialismo e a formação do Estado brasileiro: 

uma releitura do pensamento de Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro 

e Oliveira Vianna. Artigo produzido em 28/09/2006. Disponível em: 

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttez&pid=s1678-51771990000#_blank
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttez&pid=s1678-51771990000#_blank
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttez&pid=s1678-51771990000#_blank
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttez&pid=s1678-51771990000#_blank


     41 

 

<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/view/25998/2556

1>. Acesso em: 09 Maio 2014.  

 

SOUSA, Luiz Gonzaga de. Ética e moral. In: SOUSA, Luiz Gonzaga de. Ética e 

sociedade. p. 125. Disponível em: <http://www.eumed.net/libros/2006a/lgs-

etic/1t.htm>. Acesso em 21 de março de 2014. 

TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração 

pública no Brasil. Rio de Janeiro. 1ª ed. FGV, 2004. 

WALDO, Dwight. O estudo da administração pública. 2º ed. Rio de Janeiro: FGV, 

1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     42 

 

 

ANEXO A 

Caro servidor preciso de sua ajuda. Sou estudante de Administração Publica 

estou realizando uma pesquisa junto aos servidores do município do Rio de Janeiro. 

As informações que você fornecer serão úteis para ajudar a concluir o meu trabalho 

de conclusão de curso, cujo tema é "A importância da motivação dos servidores 

públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro." 

 Por favor, preencha o questionário em anexo. Não há respostas corretas nem 

incorretas, somente suas importantes opiniões. 

 Este formulário contém um número de identificação que será usado somente 

para acompanhamento. Todas as respostas serão tratadas confidencialmente e não 

poderão ser atribuídas a nenhum entrevistado individualmente, uma vez concluído o 

processo de pesquisa. 

 Muito obrigado pela sua ajuda. O que você pensa é importante para mim. 

 Sinceramente,  

 Daniel Pignan 

 Estudante de Adminsitração Pública 

Favor não preencher este quadro 

Data: Entrevistador:     

Para entender os fatores motivacionais dos servidores públicos do poder executivo do município do 

Rio de Janeiro preciso de sua opinião para definir o que é necessário neste assunto. Responda este 

questionário com atenção e sinceridade. Obrigado pela colaboração. 

1-2 sem impotância/ 3-4 pouco importante/ 5-6 indiferente/ 7-8 importante/ 9-10 muito importante  

1-Intervalo de descanso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2-Conforto físico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3-Tempo de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4-Condiçõe seguras de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5-Remuneração e benefícios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6-Estabilidade no emprego  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7-Amizade com os colegas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8-Chefe amigável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9-Grupo de trabalho compatível 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10-Responsabilidade por resultados  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11-Orgulho e reconhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12-Promoção 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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13-Trabalho criativo e desafiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14-Diversidade e autonomia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15-Participação nas decisões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16-Expectativa pelo resultado obtido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17-Obtenção de prestígio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18-Pressão por resultados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Para entender os fatores que aumentam a produtividade do servidor no desempenho de suas funções, 

responda as seguintes questões com atenção e sinceridade.  

1-discordo totalmente/ 2-discordo / 3-concordo parcialmente/4-concordo/ 5-concordo totalmente 

19-A organização em que você está inserido se preocupa com a motivação dos seus 

funcionários 

1 2 3 4 5 

20-A motivação é um fator que aumenta a produtividade no trabalho 1 2 3 4 5 

Para entender os fatores que aumentam a produtividade do servidor no desempenho de suas funções, 

responda as seguintes questões com atenção e sinceridade.   

Garanto o seu sigilo e solicito somente que preencha os dados abaixo: 

Nome da organização de trabalho: 

Cargo que ocupa: 
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APÊNDICE A – Legislação aplicadas ao servidor público do poder 

executivo do Rio de Janeiro 

Lei 

Lei nº 94 de 14 de Março de 1979 – dispõe sobre o estatuto dos 

funcionários públicos do poder executivo do município do Rio de 

Janeiro e dá outras providências. 


