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Resumo  

O presente trabalho discorre sobre a importância do profissional da área pública no 

resultado gerado na prestação de serviços públicos, analisando a forma e os recursos 

disponibilizados em sua execução, através da observação de aspectos tratados tanto na Gestão 

de Pessoas quanto na Gestão da Qualidade, tais como: qualificação, capacitação, motivação, 

humanização, necessidades, desempenho, produtividade e avaliação dos resultados. A 

pesquisa se dará da forma descritiva qualitativa, em um estudo de caso realizado com os  

profissionais (servidores e contratados) da área administrativa do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro - HUCFF/UFRJ. 

Verificou-se que tanto o treinamento, a capacitação, a qualificação e o aperfeiçoamento do 

profissional prestador dos serviços públicos, quanto a inserção do pensamento de valorização 

social nas organizações públicas, são fatores primordiais para o alcance do serviço público 

eficiente e de qualidade. 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Qualidade em Serviços; Serviços Contínuos. 
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1 – Introdução  

 É fato que vários recursos, como por exemplo, os recursos financeiros, são 

indispensáveis para o funcionamento de qualquer instituição pública. Estes recursos, apesar de 

essenciais não são as únicas necessidades ou problemas enfrentados. Definição de prioridades, 

planejamento das atividades, investimentos em formação e capacitação de recursos humanos 

também são fatores essenciais ao funcionamento de uma entidade pública. Todos estes pontos 

são identificados, programados e executados por pessoas e para pessoas. As pessoas 

gerenciam e são gerenciadas o tempo todo. São elas que constroem a máquina e a colocam 

para funcionar. Sendo assim, é essencial que tenham qualificação, treinamento e capacidade 

para efetuarem os serviços e para identificarem possíveis problemas que possam vir a 

prejudicar a qualidade do serviço ou até mesmo interromper seu fornecimento. A 

continuidade do serviço público, prevista nos Princípios da Administração Pública, visa não 

prejudicar o atendimento à população, principalmente no que tange aos serviços essenciais, os 

quais não podem ser interrompidos. Como é o caso dos serviços assistenciais prestados pela 

organização estudada. 

 “Os hospitais universitários são centros de formação de recursos humanos e de 

desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde.” http://portal.mec.gov.br/hospitais-

universitarios “No campo do ensino, pesquisa e extensão, desempenham as funções de local 

de ensino-aprendizagem e treinamento em serviço; formação de pessoas (profissionais de 

saúde); inovação tecnológica e desenvolvimento de novas abordagens que aproximem as 

áreas acadêmicas e de serviços no campo da saúde... No campo da assistência, desempenham 

as funções de centros de referência de média e alta complexidade para a rede pública de 

serviços de saúde.”  (Decreto nº 7.082 de 27 de janeiro de 2010) 

 Há tempos fala-se do enfraquecimento ou deficiência na prestação dos serviços desses 

hospitais, tendo-se principalmente como focos dessas discussões a questão orçamentária, já 

que os recursos oriundos da prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS são 

insuficientes para a manutenção e custeio da atividade hospitalar e, também a questão dos 
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executores dos serviços públicos, profissionais funcionários públicos que são vistos como 

responsáveis pela lentidão e pela ineficiência e ineficácia destes serviços.  

 Tendo sido tal problemática reconhecida pelos próprios Gestores da Administração 

Pública no País, foi instituído o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais – REHUF, através do Decreto nº 7.082, de 27 de Janeiro de 2010. 

Visando a reestruturação e revitalização dos hospitais universitários federais integrados ao 

SUS, este Programa tem como objetivo “criar condições materiais e institucionais para que 

esses hospitais possam desempenhar plenamente suas funções”... Dentre suas diretrizes, o 

próprio REHUF orienta-se pela “instituição de mecanismos adequados de financiamento a 

serem partilhados entre os Ministérios da Educação e da Saúde, igualmente compartilhados 

entre estas áreas”, assim como também foca as PESSOAS como tema principal dos seus 

objetivos, das diretrizes e das medidas a serem adotadas. 

 Diante do contexto apresentado, esta pesquisa propõe identificar as principais 

problemáticas (deficiências e falhas) relativas à Gestão de Pessoas na realização de 

atividades/serviços dentro de uma organização pública, bem como levantar suas causas e 

consequências, visando buscar soluções para melhor aproveitamento dos profissionais e, com 

isso, alcançar maior produtividade e serviços de melhor qualidade na organização pública 

estudada, com resultados mais eficazes que atendam às necessidades do cliente/público alvo e 

que proporcionem a satisfação do cidadão. 
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2 – Referencial Teórico  

 

A busca permanente do aumento de eficiência da máquina pública, por 

intermédio da racionalização e incremento da produtividade; a 

melhoria contínua da comunicação interna e da qualidade na prestação 

de serviços públicos, visando atender aos requerimentos da sociedade 

no que diz respeito à satisfação das demandas sociais básicas e o 

resgate da esfera pública como instrumento de expressão da cidadania 

e fórum de aprendizado social. (FIDELIS & BANOV, 2006, p.80-81) 

 

2.1 Gestão de Pessoas 

 

 Segundo Chiavenato (2004) Gestão de Pessoas é 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. Para Fidelis e Banov (2006), da definição do cargo ou do conjunto de tarefas 

associadas ao desempenho, derivam os critérios para a seleção de pessoas, “o homem certo 

para o lugar certo”, a necessidade de treinamento para o desempenho correto das tarefas e o 

sistema de recompensas. Assim, podemos enfatizar a importância da identificação de 

competências específicas e interpessoais na alocação e na definição de funções do profissional 

para melhor execução das atividades, bem como para avaliação de uma movimentação e 

lotação futura. A prática da lotação de servidor visando unicamente o preenchimento da vaga 

deve ser revisto. A necessidade não deve ser vista tão somente como do preenchimento da 

vaga, mas sim do preenchimento da vaga com o profissional mais adequado, com o perfil para 

o cargo e para as atividades que irá exercer.  

 

A administração de recursos humanos no setor público possui algumas 

peculiaridades que são oriundas da própria natureza das organizações 

que compõem esse setor. Uma organização do setor público difere em 
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muito de uma organização do setor privado. Dentre as divergências 

entre esses dois tipos de organização se pode citar a finalidade, os 

meios utilizados para recrutamento, seleção, e contratação, as políticas 

de remuneração, os métodos de avaliação de desempenho, além de 

outros. (ANPAD - Márcio Reinaldo de Lucena Ferreira; Fabrício 

Pereira Gomes; Richard Medeiros de Araújo, 2008, p.2).  

 

 O fato do setor público não visar o lucro e a liderança da competitividade como ocorre 

no setor privado não significa que o mesmo não deva ser rigoroso nos critérios para seleção, 

lotação e avaliação de desempenho dos servidores, apesar do ingresso de profissionais no 

serviço público se dar através de concurso. Fatores como flexibilização da estabilidade, 

premiações e incentivos, capacitação, treinamento e desenvolvimento de novas competências 

devem ser considerados. 

 O servidor deve ser inserido no cargo observando-se seu perfil e formação e deve ser 

treinado e preparado através de atividades de capacitação para a execução de suas funções, 

assim como deverá ser cobrado seus resultados, avaliando-se seu desempenho e 

produtividade. 

  

2.2 Motivação, Humanização e Necessidades 

  

 Entre os diversos problemas que levam à má prestação de serviços públicos está a 

ausência de humanização na relação dos profissionais, servidores, prestadores dos serviços 

com os cidadãos, clientes, usuários destes serviços. Segundo Bermejo (2008) humanizar a 

saúde compreende o respeito à unicidade de cada pessoa, personalizando a assistência, bem 

como relaciona-se com a política e a economia, ou seja, no sentido de igualitarismo no acesso 

à assistência; Afeta também a estrutura e a funcionalidade organizacional no sentido de 

acessibilidade, organização e conforto; Relaciona-se ainda com a competência profissional 

dos agentes de saúde e, por fim, com o cuidado do cuidador. Podemos então concluir que 

Humanizar implica em se fazer pensar no outro, em se visar melhorias na qualidade e na 
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eficácia do atendimento, do comportamento, do tratamento, da atenção dispensada aos 

usuários; sendo necessário para isso, o fortalecimento de políticas de atendimento ético e de 

valorização da vida humana; além da melhora na qualidade do serviço através da motivação e 

da capacitação dos profissionais para a interação com os usuários e entre si. 

 Estimular o quadro funcional da organização através de estratégias motivacionais é 

uma das ações necessárias para se garantir a sustentabilidade da mesma (Di Biase e Rocha, 

2007). Os servidores públicos devem estar comprometidos com o processo, sendo motivados 

constantemente através de mais responsabilidades e do sentimento de estar sendo útil para que 

o fato de terem estabilidade no emprego não contribua para a morosidade ou a ineficiência na 

execução de suas funções (Goldstyn, 2012). O serviço público deve evoluir principalmente 

quanto à forma pela qual é visto pela sociedade. Para isso, deve tomar medidas para que a 

estabilidade adquirida pelo servidor não seja motivadora de sua estagnação ou do descaso 

com suas atividades e funções, bem como com as pessoas que delas necessitam. O servidor 

deve ser incentivado e motivado a produzir sempre mais e melhor; a buscar melhores 

resultados, a propor ideias visando solucionar problemas verificados na rotina de trabalho, a 

se capacitar e se aprimorar. 

 A organização precisa ser capaz de se renovar e o indivíduo é a única fonte real de 

renovação (Aktouf, 1996). 

 

2.3 Gestão da Qualidade 

  

 Serviço Público: “ São aqueles de competência e responsabilidade do Poder Público 

(União, Estados e Municípios), visando atender às necessidades coletivas da população.”  

 A otimização dos resultados e a consequente satisfação do consumidor, cliente ou 

usuário poderão ser alcançadas com a aplicação de certa quantidade de recursos e esforços nas 

atividades da organização. “A eficiência com que estas atividades são articuladas determina o 

aprimoramento da gestão.” (TIRONI et al , 1991, p.8). 

 A satisfação do cliente é um antecedente da qualidade de serviço percebida. Qualidade 

percebida é uma forma de atitude, uma avaliação construída ao longo do tempo, enquanto 

satisfação se dá por transação efetuada. A satisfação do consumidor afeta intenções 
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comportamentais como, por exemplo, intenção futura de compra (CRONIN e TAYLOR 

1992).  

 “[...] avaliando qualidade de serviço, o consumidor avalia não apenas o resultado de 

um serviço, mas também o processo da entrega do serviço.”(ZEITHAML, PARASURAMAN 

e BERRY 1990, p. 16). 

 De acordo com Gronroos (1984, p.17): 

A qualidade percebida de um dado serviço será o resultado de um 

processo avaliativo, onde o consumidor compara suas expectativas 

com o serviço que ele percebe ter recebido, i.e., ele compara o serviço 

recebido com o serviço esperado. O resultado deste processo será a 

qualidade percebida do serviço. 

 

 O fato de o Serviço Público não estar relacionado com o mercado, não implicar em 

lucro através do serviço prestado, não o isenta de ser executado com qualidade. O Serviço 

Público deveria ter como objetivo o serviço bem executado de forma a atender aos objetivos 

em função dos quais foi instituído, primando pela excelência no atendimento (Deming,1990).  

 Chiavenato (2000, p. 177) afirma que “pode-se medir o nível de eficiência da 

Administração avaliando a maneira como os processos estão sendo executados. Nesse sentido, 

é importante manter-se sempre eficiente evitando retrabalhos e desperdício diversos para a 

manutenção de um bom Processo Administrativo.” A prestação de serviços de forma 

ineficiente tem como consequência o alto custo da má qualidade: desperdício de recursos, 

oferta de serviços de baixa qualidade, remuneração inadequada aos funcionários, ou seja, a 

insatisfação de todos (Bonilla, 1993). 

 Considerando estes conceitos, podemos relacionar eficiência, eficácia, efetividade, 

qualidade e satisfação à necessidade de se realizar treinamento e capacitação profissional, que 

são imprescindíveis para a prestação de serviços de qualidade, pois torna o profissional apto, 

mais produtivo, capaz de identificar problemas, bem como de propor e aplicar soluções e 

melhorias, o que é de grande importância, principalmente no caso de serviços públicos que 

devem ser efetivos atendendo ao princípio da continuidade. Os profissionais necessitam estar 

constantemente em processo de aprendizagem, treinamento e capacitação no início e na 

continuidade do exercício de suas funções, pois o que se inicia erradamente e não se é 

detectado, leva ao erro contínuo, torna-se rotina, sendo executado de maneira errônea, até 

mesmo repassando-se a outros profissionais. A rotina na execução de tarefas ou atividades 
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pode ser válida até mesmo contribuindo para a economia de tempo e agilidade da prestação de 

serviços, mas o profissional deve estar em constante busca do aperfeiçoamento, 

aprimoramento de suas funções, bem como de sua qualificação e capacitação, visando 

também elevar suas necessidades pessoais de autoestima e realização. O profissional deve ser 

treinado, capacitado e incentivado a executar suas tarefas verificando e questionando os 

métodos e recursos utilizados, se estes são os mais indicados para alcançar o melhor resultado 

e, não, simplesmente a executarem suas funções como robôs, sem observar e sem analisar se o 

resultado não poderia ter sido mais satisfatório.  

 Para Chiavenato (2004, p. 295) "Treinamento é o processo educacional de curto prazo 

aplicado de maneira sistemática e organizada, através do qual as pessoas aprendem 

conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos." Acrescenta 

Chiavenato (2004) que o Treinamento deve ser constante na organização mesmo quando um 

excelente desempenho é observado. Que sempre há algo a melhorar, novos patamares a serem 

alcançados, alguma nova orientação a ser inserida e melhoria das habilidades a serem 

incentivadas. Considera, ainda, que “o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir 

que as pessoas contribuam efetivamente para o resultado dos negócios, ou seja, o treinamento 

é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e ao cliente”. Chiavenato 

(2004, p. 295) 

 Para Carvalho (1988, p.120) “Formação profissional é, essencialmente, um processo 

irreversível de aperfeiçoamento. O treinando necessita, constantemente, adquirir novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes.” Já Milioni (2001,p.10), define treinamento como  “a 

ação sistematizada de educação para a capacitação, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

do indivíduo". Na concepção de Gil (2001,p.121), treinamento é "o meio para adequar cada 

pessoa a seu cargo, com vista no alcance dos objetivos da organização".  

 Mudanças de percepções sobre a necessidade de treinamento instituíram algumas 

políticas visando a melhor capacitação do funcionalismo público. São elas: 

 
• Política Nacional de Capacitação instituída por meio do Decreto nº 2.794, de 1º de 

outubro de 1998. Conforme Pacheco (2002), a política introduziu a noção de público 

alvo e temas prioritários a serem treinados, bem como uma visão gerencial da 

capacitação;  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122010000100004 
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• Decreto nº 5.707 (Brasil, 2006), de 23 de fevereiro de 2006, que substituiu o Decreto 

nº 2.794/98. Essa nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal trouxe 

algumas poucas inovações para a capacitação dos servidores federais em razão da 

semelhança à política anterior. Entre elas a que diz respeito à possibilidade de acesso 

aos valores fixados por instituições especializadas em ações de desenvolvimento de 

recursos humanos. Essa diretriz permite obter parâmetros relacionados aos custos das 

ações de capacitação, contribuindo para a realização do planejamento orçamentário da 

organização; 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122010000100004 

• Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, dispõe sobre a estruturação do plano de 

carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, o que representou 

preocupação maior com o assunto. Nos dispositivos dessa lei, podem ser verificados 

alguns itens que contemplam a valorização do desenvolvimento profissional do 

servidor no que diz respeito à capacitação com percentuais de incentivos financeiros 

após a qualificação.”  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122010000100004 

 

 

3 – Metodologia  

 

 Trata-se de pesquisa descritiva que busca identificar e analisar características, fatores 

e/ou variáveis que estão relacionadas ao problema. A pesquisa, qualitativa, utilizará métodos 

que visam explicar o porquê do problema, entrando-se em sua descrição, compreensão e 

explicação.  

 O Universo da Pesquisa englobará a área administrativa do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro – HUCFF/UFRJ e se 

embasará na observação de profissionais/servidores dos setores administrativos tais como: 

Direção Geral, Setor de Recursos Humanos, Setor de Licitações e Contratos e Setor 

Financeiro.  
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 A coleta de dados se dará pela busca de informações que tenham relevância não 

somente à problemática em si, suas causas e consequências, mas também ao levantamento de 

hipóteses e proposição de possíveis soluções. A técnica utilizada será a aplicação de 

questionário. Para tanto foi desenvolvido um questionário com 33 questões, distribuído para 

28 profissionais. 

  

4 – Resultados e discussões 

 4.1. Resultados da Pesquisa 

 A organização pública a ser estudada será o Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hospital público federal que atua nas áreas 

de ensino, pesquisa e assistência.  A pesquisa se limitou ao Setor Administrativo do Hospital. 

Os profissionais que responderam ao questionário fazem parte dos setores: Direção Geral, 

Assessoria Técnica, Licitações e Contratos, Divisão Financeira, Divisão de Recursos 

Humanos e Comissão de Direitos dos Pacientes. 

 A maior dificuldade encontrada na pesquisa foi a indisponibilidade de colaboração dos 

profissionais em participar respondendo ao questionário que lhes fora encaminhado por e-

mail, pois, dos 28 selecionados e abordados, apenas 10 enviaram resposta. 

 Dentre os dados levantados através do questionário aplicado aos profissionais estão 

escolaridade, vínculo empregatício, se receberam treinamento, se encontraram dificuldades ao 

iniciar suas atividades, se consideram suas condições de trabalho adequadas, entre outros. Dos 

resultados obtidos, seguem abaixo gráficos contendo os mais relevantes à análise: 
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ESCOLARIDADE

ensino médio

superior

pós ou mestrado

 
Figura 1 - Escolaridade 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Face ao grau de escolaridade foi observado um sub aproveitamento de alguns profissionais que 
poderiam estar executando atividades ou funções onde sua qualificação poderia ser melhor aproveitada 
gerando maior produtividade para a Instituição bem como influenciaria no fator motivacional do 
profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Vínculo Empregatício  
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O fator vínculo empregatício aponta duas situações: a dos terceirizados, insatisfeitos com suas 
condições de trabalho, salário e ausência de benefícios, inseguros devido à instabilidade empregatícia 
e; a dos servidores, alguns mostrando-se insatisfeitos também com seus salários. 

Estudos futuros de forma de regularização da situação de profissionais contratados, terceirizados, bem 
como de suas condições e benefícios poderiam melhorar essas condições. 

 

60%

40%
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servidor
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40%

60%

RECEBERAM 
INSTRUÇÃO/TREINAMENTO

sim

não

 
Figura 3 – Receberam Instrução/Treinamento 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Este fator identificou deficiência quanto a treinamento e à capacitação, bem como alocação sem a 
devida análise de qualificação e de experiência. Os profissionais que acreditam ter recebido instrução, 
apontaram  que a rotina de serviço foi repassada por colegas, ou seja, há somente uma “passagem de 
conhecimento ou de rotina de serviço”, não foi apontado treinamento específico para serviços ou 
capacitação para funções como por exemplo de setores financeiro, de licitações e de recursos 
humanos. 

 

50%50%

ENCONTRARAM DIFICULDADES 
AO INICIAR SUAS ATIVIDADES

sim

não

 
Figura 4 – Encontraram dificuldades o Iniciar suas Atividades 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Em relação ao início das atividades no cargo/função que vem desempenhando, 50% dos profissionais 
entrevistados avaliaram ter encontrado dificuldades ao assumirem a função. Dos 05 (cinco) 
profissionais que encontraram dificuldade, 04 (quatro) entendem que não receberam 
instrução/treinamento para executarem suas atividades. Apenas 01 (um) profissional, lotado no Setor 
Financeiro, apesar de entender ter recebido instruções, avaliou ter tido dificuldades nas atividades 
devido à falta de treinamentos para utilização de recursos/sistemas já utilizados e nos implantados 
posteriormente. 
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Analisando os dados das Figurar 3 e 4 e relacionando com os entendimentos de Carvalho (1988), 
Milioni (2001), Gil (2001) e Chiavenato (2004), observamos que melhor aproveitamento e valorização 
profissional poderiam aprimorar o desempenho e a produtividade dos profissionais com a implantação 
de treinamentos contínuos, capacitações, bem como análise da alocação mais adequada à qualificação 
do profissional. 

 

70%

30%

CONSIDERAM O TRABALHO BEM 
DISTRIBUÍDO ENTRE OS SETORES

sim

não

 
Figura 5 – Consideram o Trabalho bem Distribuído entre os Setores 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Foi apontada por 30% dos entrevistados má distribuição de profissionais entre os setores, gerando 
sobrecarga de trabalho para uns com menos atribuições para outros. 

 

30%

70%

SATISFEITOS COM O VOLUME DE 
TRABALHO

sim

não

 
Figura 6 – Satisfeitos com o Volume de Trabalho 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Apenas 30% dos entrevistados dizem estar satisfeitos com seu volume de trabalho. 

Analisando os dados das Figuras 5 e 6 podemos verificar a importância de uma melhor distribuição 
dos profissionais entre os setores, buscando melhor distribuição de atividades e melhor alocação 
proporcionando bem-estar bem como melhor rendimento dos mesmos através de uma reestruturação 
do quadro de recursos humanos. Conforme (Fidelis e Banov, 2006): “o homem certo para o lugar 
certo”. 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO 
CIENTÍFICO

 

14 

 

40%

60%

CONSIDERAM AS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO ADEQUADAS

sim

não

 
Figura 7 – Consideram as Condições de Trabalho Adequadas 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Foi observado que 60% dos profissionais encontram-se descontentes com a infraestrutura do local de 
trabalho assim como com a falta de recursos materiais. 

 

50%50%

CONSIDERAM QUE A INSTITUIÇÃO 
OFERECE OPORTUNIDADES 

sim

não

 
Figura 8 – Consideram que a Instituição Oferece Oportunidades 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 

A opinião entre os entrevistados ficou dividida quanto a oportunidades de crescimento propiciadas 
pela Instituição. 
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30%

70%

SATISFEITOS COM O SALÁRIO 

sim

não

 
Figura 9 – Satisfeitos com o Salário 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto ao salário, 70% dos profissionais entrevistados disseram estar insatisfeitos. 

 

30%

70%

CONSIDERAM QUE OS BONS 
PROFISSIONAIS SÃO RECONHECIDOS

sim

não

 
Figura 10 – Consideram que os Bons Profissionais são Reconhecidos 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Apenas 30% dos entrevistados acreditam que os bons profissionais são reconhecidos pela Instituição. 
Esse dado apresentando insatisfação quanto ao reconhecimento pela dedicação e desempenho é um 
dos fatores responsáveis pela falta de motivação profissional. 

Analisando as Figuras 7, 8, 9 e 10 podemos identificar as necessidades de: 

- Implantação de formas de avaliação de trabalho, de produtividade e de resultados; 

- Implantação de sistemas de valorização como elogios ou premiação à profissionais que demonstrem 

empenho e produtividade na execução de suas atividades e que obtenham bons resultados ou 

colaborem com boas ideias ou sugestões de melhorias; 

- Implantação de sistemas de advertência e de penalidades aos profissionais que não cumpram suas 

atividades ou que não as executem de forma satisfatória. 
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30%

70%

CONSIDERAM QUE A INSTITUIÇÃO 
ATENDE EFICIENTEMENTE A SUA 

FUNÇÃO ASSISTENCIAL 

sim

não

 
 Figura 11 – Consideram que a Instituição Atende Eficientemente a sua Função 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Dos entrevistados, somente 30% acreditam que a Instituição atende eficientemente a sua função 
assistencial. 

Avaliando conforme os estudos de (FIDELIS & BANOV, 2006): as necessidades de comunicação 
interna; incremento da produtividade e a satisfação das demandas sociais básicas, podemos apontar 
como necessárias a definição de prioridades e a divulgação entre os profissionais da situação da 
Instituição, compartilhando informações como carências, deficiências, produtividade, resultados, 
visando maior envolvimento, empenho e participação dos mesmos. 

 

20%

80%

SENTEM-SE MOTIVADOS

sim

não

 
Figura 12 – Sentem-se Motivados 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

80% dos entrevistados disseram estar desmotivados com o emprego. 

Analisando os dados da Figura acima podemos apontar a aplicação de métodos de motivação 
profissional, conforme avaliado por (Di Biase e Rocha,2007) e (Goldstyn, 2012), visando maior 
empenho, compromisso e comprometimento dos profissionais com a Instituição e com os usuários dos 
serviços. 
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4.2. Análise da Pesquisa 

 

Dentre as principais razões pelas quais os profissionais encontram-se trabalhando na 

Instituição estão: 

 

� estabilidade 

� salário 

� benefícios 

� falta de opção de outro emprego 

� trabalho que realiza 

� ambiente de trabalho 

 

Dentre os fatores que geram mais insatisfação aos profissionais, destacam-se:  

 

� salário 

� falta de reconhecimento 

� impossibilidade de crescimento 

� falta de segurança 

� falta de treinamento 

� sobrecarga 

� instalações de trabalho 

 
 

 Com o resultado da pesquisa pôde-se observar entre as principais deficiências 

existentes nos Setores Administrativos da Instituição: 

 

� Mau aproveitamento dos profissionais devido à falta de treinamento, de capacitação, 

bem como a sua alocação sem a devida análise de sua qualificação e capacitação 

curricular; 

� Má distribuição dos profissionais entre os setores, gerando sobrecarga de trabalho para 

uns e poucas atribuições para outros; 
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� Ausência de avaliação do trabalho e de cobrança individual de produção e de 

resultados; 

� Ausência de aplicação de advertências e/ou penalidades aos profissionais que não 

cumprem devidamente suas funções, prejudicando a prestação de serviços e causando 

lentidão aos processos; 

� Insatisfação dos profissionais contratados com suas condições de trabalho, salário e 

ausência de benefícios; 

� Insatisfação dos profissionais estáveis com seu salário; 

� Falta de motivação profissional da instituição ao profissional, resultando na falta de 

desempenho, de compromisso e comprometimento do profissional com a instituição e 

com os usuários dos serviços; 

� Falta de participação, conhecimento e envolvimento dos profissionais no processo de 

serviços em sua totalidade. 

 

 
 
5 – Conclusão  
  

 Face aos resultados encontrados, podemos observar que a organização não vem 

realizando um trabalho contínuo de acompanhamento e avaliação em seu corpo funcional. A 

utilização de mecanismos de feedback são imprescindíveis para diagnosticar problemas e 

apurar resultados (comparação entre o resultado obtido e o esperado). Os próprios 

profissionais consultados, em sua maioria, acreditam que a Organização não atende de forma 

satisfatória a sua função assistencial, onde os mesmos atuam diretamente na área 

administrativa responsável pela manutenção dos insumos e recursos necessários para seu 

funcionamento, o que implica em dizer que os mesmos não estão alheios aos resultados e que 

com certeza tem ideias e propostas a serem ouvidas e discutidas, ou seja, tem muito a 

contribuir para melhorias no processo operacional, restando que para isso lhes sejam dados 

oportunidade e incentivo. 

 A Instituição ao proporcionar aos seus funcionários recursos e meios para melhores 

resultados e maior produtividade, assim como ao acompanhar e avaliar a partir destes 

resultados o desempenho dos mesmos, impulsiona a otimização de suas atividades. O 

profissional ao se sentir útil, produtivo e ao ter oportunidade de aprender coisas novas, se 

sente valorizado e considera seu trabalho e dedicação reconhecidos. A organização pública 
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deve primar por fornecer serviços de qualidade, não permitindo que a rotina e o comodismo 

com a estabilidade se instalem desmotivando o profissional, assim como não permitir que o 

excesso de burocracia retarde os resultados dos seus serviços. Deve evoluir de forma a 

implantar em seus profissionais o ideal de se capacitar para cada vez atender mais e melhor. 

 O fato da remuneração não refletir nem estar vinculada aos resultados obtidos, não 

deve ser considerada pelos profissionais como fator de comodismo ou desmotivador. O 

serviço público deve primar pela excelência no atendimento ao cidadão (valorização social), 

para isto, os profissionais devem ser preparados e instruídos quanto à qualidade no 

tratamento, no atendimento e na atenção dispensados aos usuários dos serviços públicos, bem 

como deve ser trabalhada a humanização para que estes profissionais atuem com ética e na 

valorização da vida humana. 

 Podemos concluir então, que a imagem de lentidão e ineficiência que o Serviço 

Público adquiriu e mantém ao longo dos anos, pode ser revista e reconstruída de forma que 

não só a organização estudada assim como todas as organizações públicas sejam capazes de 

mudar sua visão e comportamento em relação a serviços públicos, desempenhando maior 

dedicação e comprometimento na capacitação e aperfeiçoamento do profissional, servidor 

público, e, principalmente, aprendendo e ensinando seus profissionais a valorizarem a 

sociedade, trabalhando com maior empenho e dedicação para atenderem às suas necessidades. 

 Verificou-se, portanto, que tanto o treinamento, a capacitação, a qualificação e o 

aperfeiçoamento do profissional prestador dos serviços públicos, quanto a inserção do 

pensamento de valorização social nas organizações públicas, são fatores primordiais para o 

alcance do serviço público eficiente e de qualidade. 
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ANEXO I 
ENTREVISTADO  Nº _______ 

 

Obrigada por aceitar preencher este questionário. 

Este questionário é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso  em 

Administração Pública, da Universidade Federal Fluminense  e, tem o objetivo de 

identificar as principais deficiências e falhas  no que concerne aos RECURSOS 

HUMANOS na execução de seus deveres e funções dentro de uma organização, 

bem como identificar as causas e consequências dessas deficiências , visando 

buscar soluções para melhor aproveitamento da mão de obra existente, e com isso, 

alcançar uma prestação efetiva de serviços de qualidade. 

 

O 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. 

 

 

1. Qual a sua idade?  
 
 
2. Qual o seu grau de escolaridade?  
 
 
3. Qual o seu vínculo empregatício? Servidor ou con tratado?  
 
 
4. Qual o se u setor de trabalho dentro da Instituição?  
 
 
5. Qual o seu cargo/função?  
 
 
6. Resuma as atividades que você exerce no setor:  
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7. Há quanto tempo está na Instituição? Há quanto t empo neste setor?  
 
 
8. Você recebeu algum tipo de instrução ou treiname nto  quando iniciou suas atividades 
nesse setor?  
 
 
9. Encontrou dificuldades para executar suas ativid ades? Considera necessário um 
treinamento inicial? 
 
 
 
 
 
10. Você considera que suas condições de trabalho e stão adequadas para a execução de 
suas funções?  E para o seu bem-estar? O que deve s er melhorado? 
 
 
 
11. Você considera que a disponibilidade de materia is (permanentes/consumo) necessários 
para a execução das suas atividades é satisfatória?   
 
 
 
12. Você considera ter liberdade para opinar, decid ir e executar seu trabalho? 

 

13. Você considera ter bom aproveitamento e rendime nto executando suas atividades? 

 

14. Você desempenha seu trabalho buscando obter res ultados melhores do que aqueles 
esperados pela Instituição? 

 

15. Você se considera comprometid o com suas atividades? Quando da execução de suas 
atividades, pensa na dimensão e na importância do a tendimento e da assistência que a 
Instituição presta aos pacientes/usuários dos servi ços? 

 

16. O seu trabalho lhe dá sentimento de realização?  

 

17. Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalh o que realiza?A qualidade do 
trabalho é considerada mais importante do que a sua  quantidade? 
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18. Você considera que o trabalho é bem distribuído  entre os profissionais? 

 

19. As orientações que você recebe sobre o seu trab alho são claras e objetivas? 

 

20. Você está satisfeito com o seu salário atual? 

 

21. A Instituição oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 
profissional? 

 

22. Você se sente valorizado pela Instituição? 

 

23. Você considera que o seu potencial  profissional tem sid o adequadamente 
aproveitado? 

 

24. Para você, a Instituição reconhece os bons func ionários? 

 

25. Existe um relacionamento de cooperação entre os  profissionais do Setor? E entre os 
setores? 

 

26. A chefia  se envolve pessoalmente? Lidera demonstrando compro metimento com a 
promoção de melhoria do desempenho da organização? Estimula a iniciativa e a inovação? 

 

 

27. Atualmente sente-se estressado? Qual o seu níve l de motivação? 

 

 

28. Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho. 

Coloque número 1 no fator que gera mais insatisfaçã o, número 2 no segundo maior fator 
de insatisfação e o número 3 para o terceiro maior fator de insatisfação. 

(   ) Falta de reconhecimento 
(   ) Falta de segurança no emprego 
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(   ) Impossibilidade de crescimento profissional  
(   ) Falta de autonomia 
(   ) Ambiente de trabalho ruim 
(   ) O trabalho que realizo 
(   ) Relacionamento com a chefia 
(   ) Falta de treinamento 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Instalações inadequadas (banheiros, vestiário s etc.) 
(   ) Salário 
(   ) Outros:______________________________________  
 

 

29. Indique as três principais razões pelas quais v ocê trabalha na Instituição. 

Coloque número 1 na principal e número 2 e 3 na seg unda e terceira mais importantes. 

(   ) Salário 
(   ) Benefícios oferecidos pela empresa 
(   ) Estabilidade no emprego 
(   ) Relacionamento com a chefia 
(   ) O trabalho que realizo 
(   ) A falta de opção de outro emprego 
(   ) Ambiente de trabalho 
(   )  Prestígio da empresa 
(   ) Autonomia no trabalho 
(   ) Possibilidade de treinamento 
(   ) Reconhecimento 
(   ) As chances de progresso profissional 
 
 
 
30. Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho. 

Coloque número 1 no fator que gera mais insatisfaçã o, número 2 no segundo maior fator 
de insatisfação e o número três para o terceiro mai or fator de insatisfação. 

(   ) Falta de reconhecimento 
(   ) Falta de segurança no emprego 
(   ) Impossibilidade de crescimento profissional 
(   ) Falta de autonomia 
(   ) Ambiente de trabalho ruim 
(   ) O trabalho que realizo 
(   ) Relacionamento com a chefia 
(   ) Falta de treinamento 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Instalações inadequadas (banheiros, vestiário s etc.) 
(   ) Salário 
(   ) Outros:______________________________________  
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31. Que sugestões você daria para tornar a Institui ção um lugar melhor para se trabalhar? 

 

32. Você considera que a Instituição atende satisfa toriamente a sua função assistencial?  

 

 

33. Que sugestões você dari a para se obter mais qualidade nas atividades e ser viços 
prestados pela Instituição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


