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RESUMO

Diante dos altos índices de desemprego e das representações sociais negativas acerca dos
servidores públicos no Brasil, num contexto de imagens negativas acerca da estabilidade, que
seria uma fonte de desmotivação para esses servidores; este estudo visou avaliar uma possível
relação entre o instituto da estabilidade e a desmotivação dos servidores públicos. A pesquisa foi
realizada entre os servidores públicos técnico-administrativos de uma universidade federal no Sul
Fluminense. Os temas Administração Pública, estabilidade e motivação formaram o referencial
teórico que embasaram a pesquisa. Para a realização deste estudo de caso recorreu-se à pesquisa
científica descritiva, com uma abordagem qualitativa. Pôde-se constatar que a estabilidade não é
fator de desmotivação, verificou-se também que a finalidade do instituto da estabilidade não está
sendo desvirtuada pelos servidores públicos analisados neste estudo de caso.

Palavras-chave: Administração Pública, estabilidade, motivação, servidor público.



ABSTRACT

In the face of high unemployment and negative social representations about civil servants in
Brazil, in a context of negative images about job stability, that could be a source of demotivation
to these civil servants, this study rummaged to evaluate a possible relation between the job
stability and demotivation of the civil servants. The research was done with public servants in a
federal university in Sul Fluminense. The subjects Public Administration, job stability and
motivation to work composed the theoretical background which supported the research. To this
case study, it was used a descriptive scientific research, with a qualitative approach. It was
concluded that job stability is not a demotivation factor and the purpose of the job stability
institute is not being averted by civil servants analyzed in this case study.

Word-key: Public Administration, job stability, motivation, civil servant.
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1. INTRODUÇÃO

o Brasil é um país em pleno desenvolvimento, porém, as taxas de desemprego ainda são

altas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em sua Pesquisa

Mensal de Empregos (2011), a taxa de desocupação no mês de agosto do presente ano foi

estimada em 6,0% para o conjunto das seis regiões metropolitanas analisadas, a saber: Recife,

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até agosto

de 2011, existiam no Brasil 2.470.000,00 (dois milhões quatrocentos e setenta mil) trabalhadores

em empregos sem carteira de trabalho assinada no setor privado, o que representa, ainda segundo

o IBGE (2011), 16,5% da população ocupada.

Assim, pode-se observar que uma parcela representativa de trabalhadores encontra-se na

economia informal, aceitando muitas vezes trabalhar além das horas permitidas e, até mesmo,

recebendo menos do que a lei determina.

Uma outra parcela da população, os servidores públicos, trabalha no setor público e

possui algumas garantias que não são estendidas a todos os trabalhadores.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) o número de

servidores públicos no Brasil é pequeno, o percentual é de menos de 6% da população.

Para Ferri (2003), há, no Brasil, uma predominância no senso comum das representações

sociais pejorativas acerca do funcionalismo público, representações estas que foram se

construindo ao longo da história.

A presente pesquisa é realizada neste contexto, de inúmeras imagens negativas acerca dos

servidores públicos e acerca da garantia que lhes é conferida, a estabilidade no cargo público.

Neste trabalho, encontra-se um histórico do instituto da Estabilidade - pois este benefício

é atribuído como causador do desânimo e comodismo do servidor público, de acordo com

Oliveira e Krom (2004) - e algumas teorias motivacionais a serem analisadas à luz do serviço

público.



2. PROBLEMA DE PESQUISA

De acordo com Meirelles (2011), o instituto da estabilidade é uma garantia constitucional

conferida aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos; este trabalho pretende analisar

esta garantia e verificar se existe alguma relação entre o instituto da estabilidade e a motivação

para o trabalho, buscando, assim, responder a seguinte questão: A estabilidade do servidor

público é um fato gerador de desmotivação?



3. JUSTIFICATIVA

Este trabalho é relevante tanto no âmbito interno da Administração Pública quanto no

âmbito externo - a sociedade em geral - afinal estes são os "clientes" do setor público, os

chamados administrados.

Neste trabalho será possível encontrar respostas para as críticas da sociedade em relação

ao servidor público; críticas que nascem das imagens negativas que a sociedade construiu ao

longo do tempo acerca destes servidores e descobrir se, de fato, o problema está no benefício que

estes têm de não perder o cargo que ocupam, a estabilidade.
,
E útil também para a defesa de direitos dos servidores, pois a ideia de extinção ou

alteração desse direito já foi sugerida em várias propostas de Reforma Administrativa, segundo

Nóbrega (2010). Este trabalho pretende mostrar se tal direito é um benefício ou um entrave para a

Administração Pública, por estar desvirtuado de seu objetivo. A importância está em o Estado

poder definir o que é melhor para esse todo complexo chamado sociedade.

O presente trabalho pode proporcionar, também, aos gestores dos entes públicos base para

a gestão de pessoas, no que concerne à motivação, à produtividade, à eficiência e a outras áreas

afins.



4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Investigar se o direito que o servidor público possui de não perder o cargo - o instituto da

Estabilidade - afeta significativamente na desmotivação dos servidores de uma universidade

federal no Sul Fluminense.

4.2. Objetivos Específicos

• Analisar o instituto da Estabilidade quanto a seus aspectos históricos, sua evolução

constitucional, sua natureza e função;

• Descrever as Teorias Motivacionais;

• Conhecer aspectos da realidade dos servidores públicos técnico-administrativos de uma

universidade no Sul Fluminense, no que tange à desmotivação e à estabilidade, através de

coleta de dados realizada por meio de questionários;

• Verificar uma possível relação entre o instituto da estabilidade e a desmotivação para o

trabalho.



5. METODOLOGIA

A Administração como ciência social, por vezes, desenvolve pesquisas sobre o

conhecimento prático, assim, pode fazer uso de Pesquisa Social Empírica. Este método de

pesquisa, segundo Campomar (1982) "permite que se faça levantamento, observação e

experimentos, fornecendo conhecimento sobre opiniões, atitudes, crenças e percepções dos

indivíduos, sejam eles agentes ou pacientes de um processo." De acordo com esta definição a

presente pesquisa pode ser classificada como Pesquisa Social Empírica.

Para Gil (1991), as pesquisas podem ser classificadas segundo sua natureza, abordagem,

objetivos e procedimentos.

Quanto à natureza a pesquisa é classificada como aplicada. Quanto à abordagem, o

presente estudo utilizará uma abordagem qualitativa, esta abordagem, segundo Reis (2008), tem

como objetivo interpretar e dar significado aos fenômenos analisados e seus resultados não são

traduzidos em números ou unidades de medidas como é o caso da abordagem quantitativa.

Segundo Pádua (2007) a abordagem qualitativa preocupa-se com o significado dos

fenômenos e processos sociais, leva em consideração as motivações, crenças, valores,

representações sociais, etc.

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como descritiva. Segundo

Rampazzo (2005) a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou

fenômenos, sem manipulá-los; busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na

vida social, política e demais aspectos do comportamento humano e se desenvolve,

principalmente, nas ciências humanas e SOCIaIS.
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Para Gil (1991) as pesquisas descritivas têm como objetivo principal descrever

características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis.

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados a pesquisa é bibliográfica e, também, é um

estudo de caso.

Segundo Gil (1991) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já

elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos. Para Rampazzo (2005) a

pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas já publicadas

e pode ser realizada independentemente, ou como parte de outros tipos de pesquisa.

O presente trabalho também é classificado como estudo de caso. "O estudo de casos é

uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao investigar-se um fenômeno atual dentro de seu

contexto de vida real, onde as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente

definidas e na situação em que múltiplas fontes de evidência são usadas." (YIN, 1990 apud

CAMPOMAR 1991, p.96).

Segundo Severino (2010) estudo de caso é a pesquisa que se concentra no estudo de um

caso em particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos.

Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário, que foi aplicado

a toda população - os 65 servidores técnico-administrativos da universidade em questão. Além da

observação participante, a fim de obter informações sobre a realidade em seu contexto.

O questionário foi elaborado através de uma ferramenta web de pesquisas online chamada

EnqueteFácil.com e foi enviado para os endereços eletrônicos dos servidores da universidade. O

questionário pode ser visualizado no Anexo 1.

Após coleta dos dados, estes foram tratados com auxílio da mesma ferramenta utilizada

para formulação do questionário.

A pesquisa não incluiu os servidores nomeados para cargos de magistério - professores -

pois para estes existem outras inúmeras variáveis que poderiam ser analisadas sobre o tema da

motivação, que fica como proposta para um próximo trabalho.



6. REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 Contextualização

Há inúmeras reclamações, por parte da população, quanto ao atendimento prestado pelos

servidores públicos. A população reclama que no serviço público não há preocupação em atender

bem aos clientes - os administrados - muitos dizem ser ignorados, e até mal tratados pelos

servidores públicos. Para Penha (2005) a sociedade brasileira perdeu a fé nestes agentes públicos

e os condenou ao desprezo, suas atividades são sinônimos de má qualidade e mau atendimento, o

servidor é visto como um sujeito incompetente e acomodado.

O servidor público, ao não prestar seus serviços adequadamente, prejudica não só a sua

imagem como profissional, mas também a imagem da Administração Pública frente a seus

administrados, visto que estes representam a vontade do Estado, por isso - vale ressaltar que não

apenas por isso - é importante que os servidores estejam motivados e satisfeitos.

Segundo Oliveira e Krom (2004, p.646) "ultimamente muito se atribui o benefício da

estabilidade como causador de um desânimo e comodismo por parte dos servidores, diminuindo

assim, a eficiência e eficácia do serviço público".

Esta questão foi corroborada por uma recente pesquisa realizada em uma universidade no

Sul Fluminense, por Nascimento (2010) em monografia apresentada ao curso de Administração.

Na pesquisa realizada com 82 alunos, ao serem questionados se acreditam que a estabilidade no

emprego seria um dos maiores responsáveis pelo histórico negativo do trabalho prestado pelos

servidores públicos, 63% dos entrevistados concordaram plenamente ou em grande parte com

esta afirmativa, 23% disseram concordar em parte e somente 14% dos alunos discordaram

totalmente ou em grande parte.



17

Conforme Pires e Macedo (2005) em outra pesquisa, realizada por Vaitsman (2001) entre

os anos de 1997 e 1998, com servidores de um hospital público do Rio de Janeiro, para a maioria

dos entrevistados a estabilidade foi a principal razão para entrada no serviço público, porém

como representação social este instituto possui um significado negativo entre os entrevistados,

para muitos dos participantes há uma associação da estabilidade com descompromisso,

desmotivação e mau desempenho. A pesquisa revelou também que embora grande parte dos

entrevistados tenha avaliado negativamente a estabilidade do ponto de vista de suas

consequências para o desempenho no trabalho, ninguém quer abdicar dessa condição, por se

constituir um direito adquirido.

Para se compreender o instituto da estabilidade e suas funções faz-se necessário

compreender a história da Administração Pública no Brasil, a evolução das formas de admissão

de pessoal no serviço público, as definições acerca dos servidores públicos e como estes são

vistos pela sociedade.

6.1.1 Representação Social do servidor público no Brasil

Representação social é "uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada,

tendo uma visão prática e concorrente da construção de uma realidade comum a um conjunto

social" (JODELET, 1989 apud SANTOS e ALMEIDA, 2005, p.41).

São, portanto, saberes do senso comum construídos nas relações entre os indivíduos, por

isso também é denominada, segundo Santos e Almeida (2005) saber do senso comum, saber

ingênuo ou natural. Esta representação é, pois, produzida na coletividade.

Segundo Ferri (2003) as representações sociais acerca dos servidores públicos são de

indivíduos que tem aversão ao trabalho, são incompetentes e incapazes e são protegidos

politicamente. Ainda segundo Ferri (2003) as representações sociais mais conhecidas são as

figuras do Barnabé, a Maria Candelária, o Fantasma e o Marajá.

Estas figuras representam como os servidores públicos são vistos pela coletividade, pelo

imaginário social. O estereótipo do Barnabé, por exemplo, é definido por Veneu (1990) como um

funcionário de pequeno escalão que sempre se apresenta de temo preto surrado e uma gravata

"vagabunda", ocupando-se de ler o jornal e tomar cafezinho durante toda sua jornada de trabalho,

quando sai deixa o paletó na cadeira, voltando na hora de assinar o ponto.
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Para França (1993, p. 48) os Barnabés "são relapsos, acomodados, desestimulados,

ociosos, faltosos, atendem mal, não cumprem horários, deixam o serviço atrasar".

O estereótipo da Maria Candelária, segundo Veneu (1990), é caracterizado pelo

apadrinhamento, seja por parentesco, amizade ou sedução, são pessoas que ocupam as melhores

posições na burocracia estatal, porém não trabalham e se ocupam de compromissos particulares

durante o expediente.

De acordo com França (1993), o funcionário fantasma é aquele que nunca aparece no

trabalho e o Marajá, segundo Castor (2000) é aquele que trabalha pouco e ganha muito.

Vê-se que os diversos estereótipos acerca do servidor público são negativos, imputando à

sociedade este tipo de pensamento. Conforme ressalta Ferri (2003, p.33): "A representação social

do funcionário público impregnou na população o consenso de que todos os trabalhadores desta

categoria correspondem ao estereótipo para eles construído".

6.1.2 A Administração Pública

Para Ribeiro Jr. (2001) o Estado é um ente soberano, dotado de personalidade jurídica de

direito público. O domínio do Estado abrange um dado território, tem governo próprio e

autônomo. O Estado é regido por um ordenamento jurídico que estabelece sua estrutura

organizacional e funcional, que se manifesta através de administração própria, a Administração

Pública.

A Administração Pública é definida, segundo Meirelles (2011, p.65), como um conjunto

de funções necessárias para a execução dos serviços públicos, "é todo o aparelhamento do Estado

pré-ordenado à realização de serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas".

Di Pietro (2009, p. 56) conceitua a Administração Pública como "o conjunto de órgãos e

de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado".
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6.1.3 Evolução Histórica da Administração Pública

Segundo o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado em seu Plano

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995, p. 15) a Administração Pública no Brasil

evoluiu por três diferentes estágios, a saber, Administração Pública Patrimonialista, a

Administração Pública Burocrática e a Administração Pública Gerencial.

No primeiro estágio, a chamada Administração Pública Patrimonialista, o aparelho do

Estado funcionava como uma extensão do poder do soberano e seus funcionários possuíam status

de nobreza real. Fidalguia ou limpeza de sangue eram qualidades necessárias para determinados

cargos ou funções públicas, segundo Faoro (2001, p.217).

De acordo com Bastos (1996) as nomeações e exonerações dos servidores públicos

realizavam-se ao livre arbítrio do Monarca e nenhuma espécie de garantia era imputada aos

executores da função estatal.

Os servidores eram nomeados pelo Rei e gozavam de sua total confiança, o que os

credenciava com direitos de um tirano dentro de suas atribuições, segundo Prazeres (2008).

Outra característica deste estágio é identificada por Faoro (2001, p.28): não havia

distinção entre o patrimônio régio e o patrimônio da nação, ou seja, no patrimonialismo

patrimônio público e privado se confundiam.

Para Pimenta (1998) o Estado brasileiro era caracterizado como um Estado

Patrimonialista devido à sua pequena participação na economia e na ordem social do país.

Na segunda metade do século XIX, surgia a Administração Pública Burocrática, como

forma de combater a corrupção e o nepotismo tão presentes na Administração Patrimonialista

vivenciada até aquela data.

Características desta administração eram os rígidos controles dos processos, como por

exemplo, quanto à admissão de pessoal e compras. Neste período, os serviços do Estado eram

reduzidos, limitando-se a manter a ordem e administrar a justiça, de acordo com o Ministério da

Administração Federal e da Reforma do Estado (1995). Neste sistema, pairava uma constante

desconfiança nos administradores públicos, o que gerou um formalismo exagerado, e fez com que

a Administração se voltasse para si mesma em prejuízo à sociedade.
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Para Prazeres (2008) características deste modelo de administração eram a centralização

das decisões, estrutura piramidal do poder, rotinas rígidas e controle excessivo dos processos

administrativos.

Ainda de acordo com o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado

(1995), a partir do século XX, emerge a Administração Pública Gerencial, modelo inspirado na

administração de empresas, onde a eficiência - necessidade de reduzir custos e aumentar a

qualidade dos serviços - era essencial.

Quanto à estrutura organizacional surge a descentralização e a redução dos níveis

hierárquicos.

Administração Gerencial está apoiada na Administração Burocrática, da qual conserva

alguns princípios como a admissão de pessoal segundo critérios rígidos de mérito, sistema

estruturado de remuneração, carreiras e treinamento sistemático.

A principal diferença é que o foco do controle é transferido dos processos para os

resultados, como ressalta o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado:

"A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos
e como cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são
considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e
são seguros, como quer a administração pública burocrática, mas porque as,
necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas." (MINISTERIO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E DA REFORMA DO ESTADO, 1995, p.17)

Importante marco deste período foi a Emenda Constitucional n° 19 de 4 de junho de 1998,

que ficou conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa, esta incluiu o princípio da

eficiência nos princípios que regem a Administração Pública no Brasil, instituiu a avaliação

especial de desempenho para aquisição da estabilidade do servidor público e fez outras inúmeras

alterações na Constituinte.

Nesta fase, segundo Faria et aI. (2009, p.48) a finalidade da Administração Pública é o

atendimento à população; o Estado toma-se prestador de atividades e serviços públicos, buscando

gerir os recursos públicos e a prestação de serviços da melhor forma.

Este estágio na evolução da administração pública é vivenciado, no Brasil, até os dias

atuais e é caracterizado pela prestação de serviços públicos, assim cabe defini-los

adequadamente.
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6.1.4 Serviços Públicos

Para Prazeres (2008) serviço público é toda atividade que a lei atribui ao Estado para

executar concretamente, direta ou indiretamente, ações que satisfaçam o interesse geral, sob

regime jurídico predominantemente público.

Segundo Meirelles (2011, p.364) "serviço público é todo aquele prestado pela

Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado".

A Constituição Federal, em seu artigo 175, afirma que incumbe ao Poder Público a

prestação de serviços públicos, sejam eles prestados direta ou indiretamente.

Para que o Estado possa atender às necessidades dos cidadãos e prestar adequadamente os

serviços a eles destinados, este necessita de pessoal, os denominados servidores públicos.

6.1.5 Servidor Público

o Estado, para cumprir suas funções constitucionais, necessita de profissionais. Esses

profissionais são chamados servidores públicos, pois têm como função prestar serviços voltados

ao atendimento das necessidades dos administrados, ou seja, servir à sociedade. São "as pessoas

físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo

empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos". (DI PIETRO, 2003, p. 354).

Os servidores públicos são uma espécie dentro do gênero agentes públicos. Para Meirelles

(2008), "agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente,

do exercício de uma função estatal".

Em sentido estrito, servidor público é um agente público que mantém relação funcional

com o Estado em regime estatutário, isto é, de natureza legal e não contratual, segundo

Alexandrino e Paulo (2010, p.127).

O servidor público é regido por um estatuto próprio, motivo pelo qual podem ser

chamados, também, de servidores estatutários. Como exemplo destes estatutos, pode-se citar a

Lei n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais e o Decreto-Lei n° 220

de 18 de julho de 1975 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Poder
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Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Este estatuto, segundo PRAZERES (2008), resguarda os

direitos e explicita os deveres inerentes ao servidor em sua esfera administrativa.

Cabe ressaltar que aqueles agentes que mantêm com o Estado uma relação contratual são

chamados empregados públicos e são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas e não por

um estatuto.

A acessibilidade ao cargo ou emprego público, segundo a Constituição da República em

seu artigo 37, inciso 11, depende de prévia aprovação em concurso público, consoante com a

complexidade e natureza do cargo pretendido.

Todo agente investido em função ou cargo público assume compromisso de bem servir à

coletividade, como é o interesse do povo. Esses agentes expressam a vontade do Estado, segundo

Bandeira de Mello (2001) o querer e o agir destes agentes são diretamente imputados ao Estado

(manifestada por seus órgãos), ou seja, a vontade e ação do Estado são constituídas na e pela

vontade e ação dos agentes públicos.

Para exercer suas funções, o servidor necessita de algumas garantias, pois não pode ficar

sujeito, por exemplo, a pressões políticas que podem ocorrer a cada mudança de mandato dos

dirigentes dos órgãos ou entidades governamentais. Dentre as garantias concedidas aos servidores

públicos está a garantia de permanência no serviço público, a chamada estabilidade.

6.2 Estabilidade

Os servidores públicos sujeitos ao regime estatutário têm direito à estabilidade.

Para Nóbrega (2010) a estabilidade constitui um elemento impeditivo às demissões em

massa, é uma garantia de ordem constitucional que assegura a permanência dos servidores no

serviço público, uma proteção conferida aos agentes públicos para a correta execução das funções

do Estado, impedindo ou ao menos minimizando as possibilidades de intervenções de interesse

particular, evitando abusos de poder e o nepotismo.

Para Meirelles (2011), a estabilidade é uma garantia constitucional de permanência no

serviço público outorgada ao servidor que, nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude

de concurso público, tenha transposto o tempo de estágio probatório.
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Este direito não é adquirido de forma imediata, logo após os atos de nomeação e posse,

mas somente depois de decorrido o período de estágio probatório - 3 (três) anos - e depois de

aprovada a avaliação especial de desempenho.

Ainda segundo Meirelles (1993) ao instituírem a estabilidade as Constituições não

visavam unicamente ao resguardo dos interesses dos servidores, mas também visavam assegurar

ao Estado os meios para realizar uma boa administração, dentre os quais o dever de zelar pela

eficiência, moralidade e aprimoramento do pessoal administrativo.

6.2.1 Histórico da Estabilidade

o instituto da Estabilidade surgiu nos Estados Unidos devido à alternância partidária, ora

democrata ora republicana, no comando do Estado. A cada pleito eleitoral que um partido

conquistava, demitiam-se os servidores considerados contrários à política da vez, o que causava

significativa interrupção dos serviços, segundo Guimarães Filho (2004).

No Brasil, também se verificava os mesmos problemas evidenciados nos Estados Unidos,

devido à alternância governamental entre diferentes partidos políticos.

A Constituição de 1934, em seu artigo 169, foi a primeira Carta brasileira que mencionou

o instituto da estabilidade, embora sem fazer menção à palavra "estáveis". Segundo a

Constituição de 1934, os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados em

virtude de concurso de provas, e, em geral, depois de dez anos de efetivo exercício, só perderiam

o cargo em virtude de sentença judiciária ou mediante processo administrativo.

A Carta Magna de 1988 trata o assunto da estabilidade em seu artigo 41. Esta prevê o

prazo de três anos de efetivo exercício para que os servidores obtenham a estabilidade, não mais

dois anos como na Constituição anterior, e define as hipóteses em que os servidores estáveis

poderão perder o cargo, a saber:

• em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, sentença condenatória

definitiva na qual não caibam mais recursos;

• mediante processo administrativo;

• mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.
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Importante ressaltar que em todas estas hipóteses é assegurada ampla defesa ao servidor.

O artigo 169 traz outra hipótese em que o servidor estável pode perder o cargo, ao tratar

sobre os limites estabelecidos para despesas com pessoal ativo e inativo. A Constituição prevê

que para cumprir os limites estabelecidos em lei, neste caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a Administração Pública, primeiramente,

deverá reduzir em pelo menos vinte por cento as despesas com cargos em comissão e funções de

confiança, depois poderá exonerar dos servidores não estáveis e, em seu parágrafo 4°, dispõe que

se as medidas anteriormente citadas não forem suficientes para assegurar o cumprimento da

determinação da lei complementar, o servidor estável poderá perder o cargo.

Vê-se que esta garantia não é adquirida imediatamente, algumas condições são impostas

pelo legislador para a obtenção deste direito.

6.2.2 Requisitos para obtenção da estabilidade

O artigo 41 da Constituição da República prevê que "São estáveis após três anos de

efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de

concurso público".

Como primeira condição para aquisição da estabilidade é necessário que o servidor tenha

sido nomeado em virtude de concurso público, depois, que tenha transposto o lapso temporal do

estágio probatório e finalmente tenha sido aprovado em avaliação especial de desempenho.

A seguir, faz-se uma análise de cada uma destas condições.

6.2.2.1 Concurso Público

Enquanto o Brasil vivia num Estado Patrimonialista, os cargos públicos eram preenchidos

por indicações, os detentores do poder nomeavam e exoneram seus servidores a seu bel-prazer,

sem qualquer critério técnico.

A Constituição de 1937 buscou criar critérios para a admissão de pessoal dentro do setor

público. A Carta Política em capítulo sobre Funcionários Públicos definia que a primeira

investidura nos cargos de carreira, dar-se-ia mediante concurso de provas ou de títulos.
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Para Schier (2002) concurso público é um procedimento administrativo através do qual

procura-se avaliar as condições e qualidades dos candidatos a cargos ou empregos públicos. Este

procedimento prevê a igualdade de oportunidades para os cidadãos terem acesso a tais cargos e

exclui a possibilidade de contratações arbitrárias.

A exigência de concurso público afasta, ou pelo menos, diminui as indicações por mero

caráter político, como opina Meirelles (2011, p.477): "pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos

e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de

protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando

cargos e empregos públicos".

Este instituto perpetuou-se através do tempo e das constituições brasileiras. As

Constituições de 1946, de 1967 a atual Carta Magna, promulgada em 1988, confirmavam a

exigência de concurso público. O texto constitucional vigente é descrito a seguir: "A investi~dura

em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas

e títulos [...]" (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, art.

37, 11)

6.2.2.2 Estágio Probatório

Segundo Meirelles (2011, p.489) estágio probatório é o período de exercício do servidor,

no qual a Administração observa e apura a conveniência ou não de sua permanência no serviço

público, mediante a verificação de alguns requisitos previstos em lei, tais como idoneidade moral,

aptidão, disciplina, assiduidade, eficiência, etc.

A Emenda constitucional n019 de 1998 estabeleceu o período de 3 (três) anos para o

estágio probatório e não mais 2 (dois) como a Constituição anteriormente definia.

Este lapso temporal é contado a partir da entrada em exercício do servidor, ou seja,

quando, depois de nomeado e empossado, efetivamente começa a exercer a função pública.

Di Pietro (1999, p. 124) define assim este período: "o período compreendido entre o início

do exercício e a aquisição da estabilidade é denominado de estágio probatório e tem por

finalidade apurar se o funcionário apresenta condições para o exercício do cargo, referente à

moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência".
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6.2.2.3 Avaliação Especial de Desempenho

A Emenda da Reforma Administrativa (EC n019/1998) acrescentou este requisito como

condição para aquisição da estabilidade.

O parágrafo 4° do artigo 41 da Constituição Federal passou a vigorar com o seguinte

texto: "Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de

desempenho por comissão instituída para essa finalidade".

Esta avaliação julga o desempenho do servidor no cargo durante o estágio probatório, se

este for satisfatório o servidor adquire a estabilidade, se não, é exonerado do serviço público.

Este requisito é consequência do princípio da eficiência incluído por esta mesma emenda.

6.2.3 Finalidade do Instituto da Estabilidade

Para Nóbrega (1998) a estabilidade além de um direito do servidor público, representa

também uma limitação a dispensas arbitrárias da Administração Pública, seja por supostas

limitações orçamentárias, seja para permitir a admissão de parentes ou protegidos.

Meirelles (2011) argumenta que a estabilidade tem por fim garantir o servidor público

contra exonerações, de sorte a assegurar a continuidade dos serviços públicos.

Serve para garantir também sua permanência no serviço apesar das mudanças de governo,

como já mencionado anteriormente.

Coutinho (1999, p.104) defende que a estabilidade se justifica pela indispensável

neutralidade e imparcialidade no exercício das funções públicas.

Para Guimarães Filho (2004) o instituto foi criado para garantir a continuidade dos

serviços públicos e manter profissionais treinados. Não é apenas uma vantagem pessoal, mas um

meio que dispõe o Estado para proporcionar qualidade nos seus serviços, visando assegurar

eficiência e economia. Pois admitir a rotatividade irresponsável de profissionais seria admitir a

completa desorganização dos serviços públicos e em consequência, desperdícios de recursos

públicos em razão de contratações e exonerações/demissões.

Pereira Jr. (1999, p. 254) argumenta que a estabilidade garante a independência do

servidor, que deve agir só em função da lei, sem o receio de contrariar o chefe imediato e acabar

sendo incluído em alguma lista de exonerações por excesso de pessoal.
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Ou seja, o instituto garante ao servidor a possibilidade de exercer suas funções agindo

conforme a lei e não para agradar seus superiores.

A evolução histórica da Administração Pública no Brasil talvez tenha corroborado na

geração de conceitualizações negativas acerca dos servidores públicos no país, desde a época da

monarquia, estes são vistos como detentores de privilégios não extensivos a classes "menos

favorecidas". Uma das prerrogativas mais atacadas pela sociedade é o direito à estabilidade, pois

num país onde é alta a taxa de desemprego, a garantia de não se perder o emprego é considerada

uma verdadeira "mordomia".

Muitos associam esta garantia à desmotivação dos servidores públicos e a má qualidade

dos serviços prestados. França (2001) afirma que os cidadãos brasileiros sempre se ressentiram

com a qualidade dos serviços prestados e denunciam continuamente a ineficiência destes serviços

através da mídia.

Para entender melhor estas questões, passa-se agora a um estudo sobre a motivação

humana e motivação para o trabalho.

6.3 Comportamento Organizacional

Para falar de motivação para o trabalho é preciso primeiramente compreender o que é

comportamento organizacional e seu campo de estudos.

Segundo Staw (1984 apud Siqueira, 2002, p. 12), comportamento organizacional é

definido como "[ ...] um campo multidisciplinar que examina o comportamento de indivíduos

dentro de ambientes organizacionais, como também a estrutura e o comportamento das próprias

organizações" .

Para Wagner e Hollenbeck (1999) o comportamento organizacional é uma disciplina que

busca prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano no ambiente

organizacional.

Robbins (2005) afirma que o comportamento organizacional investiga o impacto que os

indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações e como este

comportamento afeta o desempenho da organização. Para Robbins (2005, p.6) "o comportamento
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organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos e o efeito da estrutura

sobre o comportamento, para fazer com que as organizações trabalhem mais eficazmente".

Uma das variáveis do comportamento organizacional é a satisfação no trabalho, que é

definida como "o conjunto de sentimentos que uma pessoa possui com relação ao seu trabalho"

(ROBBINS, 2005, p.23). Para o referido autor a satisfação é mais uma atitude do que um

comportamento.

Outro viés do comportamento organizacional é a motivação, da qual se trata a seguir.

6.3.1 Evolução histórica dos estudos sobre Motivação

Segundo Almeida (2008) os estudos sobre motivação tiveram início no final da década de

1920, quando Elton Mayo iniciou pesquisas numa fábrica da Western Electric Company para

verificar se os fatores ambientais afetavam o desempenho organizacional. Nessa pesquisa Elton

Mayo pretendia comprovar que variações na iluminação afetariam diretamente a produtividade,

porém os resultados não confirmaram esta hipótese, pelo contrário, a produtividade continuava

alta mesmo em situações adversas.

Ainda segundo Almeida (2008) esta experiência demonstrou que outros fatores afetavam

o desempenho dos trabalhadores e que os homens, ao contrário do que se acreditava até então,

não respondem aos estímulos como as máquinas. Esta era a visão na Era da Administração

Científica onde predominava o modelo do homo economicus - homem econômico. Neste

período, Taylor, considerado o pai da Administração Científica, pregava que o salário era o

principal fator motivacional e este era o suficiente para obter o desempenho esperado do

trabalhador.

Para Almeida (2008) este foi o início da compreensão das relações humanas no trabalho e,

a partir daí, o homem passa a ser visto como o homem social e não mais como o homem

econômico de Taylor.

A partir daí surge o modelo dos Recursos Humanos, que segundo Fleury (2002) trouxe

uma perspectiva mais complexa da natureza humana quanto aos fatores motivacionais, tratando

como tais não só o dinheiro, mas também aspectos sociais, o trabalho em si e perspectivas de

crescimento.



29

6.3.1.1 Conceito de Motivação

A motivação pode ser entendida como um impulso, um estímulo que pode conduzir

alguém a fazer algo. Assim, Weisinger (1997) define motivação como aquilo que leva um

indivíduo a dispender energia numa direção específica com um propósito específico.

Segundo Schermerhorn et aI. (1999) motivação se refere às forças responsáveis pela

direção, nível e persistência do esforço dispendido pelo indivíduo. Sendo nível a quantidade de

esforço que a pessoa emprega, direção é o que a pessoa opta por fazer quando está diante de um

grande número de alternativas e persistência refere-se à quanto tempo a pessoa continua numa

determinada ação.

Segundo Tamayo e Paschoal (2003) há uma relação entre motivação e o comportamento

dos indivíduos e consequentemente seu desempenho no trabalho.

Ainda segundo Tamayo e Paschoal (2003, p. 35) "o problema da motivação no trabalho

situa-se, inevitavelmente, no contexto da interação dos interesses da organização com os

interesses do empregado".

Por isso, há que se tentar harmonizar os objetivos individuais com os organizacionais.

O profissional possui interesses e metas pessoais enquanto cada organização, seja ela

privada ou pública, possui suas metas e objetivos específicos.

Há uma relação de troca quando o indivíduo, através de seu trabalho, consegue meios para

sua satisfação pessoal e alcance de suas metas individuais e em troca cumpre as demandas da

organização. Ele então dispende energia e aporta suas habilidades, conhecimentos e experiências

para que esta alcance seus objetivos.

Para Mascarenhas et aI. (2009, p.2) "quando existem congruências entre os objetivos

organizacionais e objetivos individuais, as pessoas se dispõem a exercer elevados níveis de

esforço para atender aos interesses da organização e, simultaneamente, atender aos seus próprios

interesses".

A principal consequência de se ter um equilíbrio entre essas duas vertentes - objetivos

individuais e organizacionais - é a motivação dos funcionários. A motivação, por sua vez,

manifesta-se no bom desempenho dos funcionários, na qualidade do trabalho executado ou do

serviço prestado e no alcance dos objetivos, como esclarece Tamayo e Paschoal (2003, p. 35) "a

motivação no trabalho manifesta-se pela orientação do empregado para realizar com presteza e
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precisão as suas tarefas e persistir na sua execução até conseguir o resultado previsto ou

esperado" .

O contrário também ocorre, segundo Erez (1997 apud Tamayo e Paschoal 2003)

empregados insatisfeitos não apresentam disposição para dedicar esforço, conhecimentos e

habilidades pessoais no seu trabalho.

A motivação pode ser estimulada por um fator externo, do ambiente, ou gerado

internamente no indivíduo, pelos processos mentais. Assim, cabe distinguir estas duas

abordagens sobre a motivação humana.

6.3.1.2 Motivação Extrínseca e Motivação Intrínseca

Pode-se classificar a motivação como extrínseca ou intrínseca.

Para Bergamini (1997) os defensores da motivação extrínseca acreditam que é possível

planejar, modelar ou mudar o comportamento humano por meio da utilização de diferentes tipos

de recompensas ou punições disponíveis no ambiente.

Segundo Motta (1995) existem demonstrações contundentes de que quando os indivíduos

são devidamente incentivados, eles mobilizam energias e se comportam de forma que

normalmente não fariam.

Para Guimarães e Bzuneck (2002) motivação extrínseca tem sido definida como a

motivação para trabalhar em resposta a algo externo à tarefa ou atividade, como para a obtenção

de recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento, ou com o objetivo de atender a

comandos ou pressões.

Já a motivação intrínseca, segundo Bergamini (1997) trata-se de um impulso que vem de

dentro e por isso, suas fontes de energia encontram-se no interior de cada pessoa. A referida

autora considera ainda, que os indivíduos entram em ação por diversas razões, porém existe

grande diferença entre o movimento reativo aos agentes condicionantes extrínsecos ao indivíduo

e a motivação originada pelas necessidades internas que tiram sua fonte de energia das

necessidades e emoções.

Para Guimarães e Bzuneck (2002) a motivação intrínseca se configura como uma

tendência natural para buscar novidade, desafio, para obter e exercitar as próprias capacidades;
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refere-se ao envolvimento em determinada atividade por sua própria causa, por esta ser

interessante, envolvente ou geradora de satisfação.

Ao longo dos tempos, diversas teorias surgiram na tentativa de explicar a motivação no

trabalho. Para entender como a motivação pode influenciar o comportamento dos indivíduos no

trabalho, passa-se a descrição de algumas teorias motivacionais.

6.3.2 Teoria da Hierarquia das Necessidades

A teoria da hierarquia das necessidades fundamenta-se na noção de necessidade, deste

modo, compreender quais são as necessidades dos indivíduos permite identificar o que os põe em

movimento, o que os motiva.

Esta teoria, segundo Nakamura et aI.(2005) prega a motivação pela deficiência, ou seja,

admite que o indivíduo se move a fim de completar aquilo que lhe falta.

Para Mascarenhas et aI. (2009) uma necessidade é uma carência interna que rompe o

equilíbrio de um organismo. A necessidade é um estado interno que, quando não satisfeita, cria

uma tensão e estimula o indivíduo a buscar suprir ou reduzir tal necessidade. Este é o chamado

ciclo motivacional, uma necessidade surge e rompe o equilíbrio, o indivíduo então busca a

satisfação desta necessidade e o retomo ao estado anterior (de equilíbrio).

Para Coelho (2004) a existência de carências (necessidades não supridas) determina um

estado de desequilíbrio que gera sensações emocionais negativas como passividade, desinteresse,

estresse, etc.

Chiavenato (2004) afirma que funcionários motivados estão constantemente em estado de

tensão, para reduzir esta tensão eles exercem esforços e esperam alcançar algo.

Segundo Bowditch e Buono (1992) a Teoria da Hierarquia das Necessidades, criada por

Abraham H. Maslow, estabelece uma hierarquia entre os cinco tipos básicos de necessidades, as

necessidades que estão na base da pirâmide se manifestam primeiro, e somente quando estas são

supridas, a necessidade de nível mais elevado surge, em outras palavras, enquanto uma

necessidade de nível mais baixo não for satisfeita, o indivíduo não se motiva para suprir as

necessidades de nível mais elevado.

Segundo Maslow apud Chiavenato (1997), as necessidades humanas podem ser dispostas

em uma pirâmide de importância e influenciação do comportamento humano. Na base da
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pirâmide estão as necessidades mais básicas e recorrentes, chamadas de necessidades primárias,

enquanto no topo estão as necessidades secundárias, aquelas mais sofisticadas e intelectualizadas,

conforme pode-se observar na Figura 1.
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Figura 1 - Pirâmide das necessidades de Maslow

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. São Paulo, Atlas,1997

De acordo com Chiavenato (1997) as definições das necessidades são as seguintes:

• Necessidades Fisiológicas: são as necessidades relacionadas à subsistência, cujo não

suprimento compromete o equilíbrio biológico do indivíduo. São as necessidades

prioritárias. Exemplo: necessidade de alimento, repouso, água, vestuário;

• Necessidades de Segurança: têm-se como exemplos a estabilidade do emprego e o desejo

de possuir seguros, proteção;

• Necessidades Sociais: necessidade de relações afetivas, afeição, participação, aceitação,

amizades;

• Necessidades de Estima: necessidade de ter uma auto-avaliação positiva, auto confiança;

• Necessidade de auto-realização: necessidade de realização de seu potencial, auto

desenvolvimento. Esse tipo de necessidade não se extingue.
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Daft (1996) classifica essas necessidades em duas classes: as necessidades de baixo nível

são as primárias e as de alto nível são as necessidades secundárias (conforme Figura 1). Ainda

segundo Daft (1996) as necessidades mais elevadas são satisfeitas internamente, enquanto as

necessidades de baixo nível são satisfeitas externamente, através, por exemplo, de remuneração,

contratos de trabalho e relacionamentos pessoais.

Apesar das necessidades estarem separadas em diferentes níveis, Almeida (2008) afirma

que elas são inter-relacionadas, certos níveis se tomam prioritários com relação aos demais,

porém todos coexistem.

6.3.3 Teoria dos dois fatores

Segundo Chiavenato (2004) a Teoria dos Dois Fatores, proposta por Frederick Herzberg

trata da motivação para o trabalho e pode também ser chamada de Teoria dos Fatores Higiênicos

e Motivacionais ou Teoria da Higiene-Motivação.

Para Herzberg apud Schermerhorn et aI. (1999) a insatisfação e a satisfação não são

extremos opostos, o oposto de satisfação é a não-satisfação, essa é a fundamentação da Teoria

dos dois fatores.

Ainda segundo Herzberg apud Schermerhorn et aI. (1999) os fatores que levam à

insatisfação são diversos daqueles que levam à satisfação.

Nesta teoria, a motivação humana depende de dois tipos de fatores distintos, os chamados

fatores motivacionais e os fatores higiênicos.

6.3.3.1 Fatores Motivacionais

Os fatores que determinam a satisfação são chamados de fatores motivacionais, fatores

satisfacientes ou intrínsecos e estão relacionados com o conteúdo do cargo, como exemplo pode-

se citar o trabalho em si, o reconhecimento, o crescimento e a responsabilidade.

Para Chiavenato (2004) os fatores motivacionais referem-se ao conteúdo do cargo, às

tarefas e aos deveres relacionados com o cargo em si, produzindo efeitos duradouros de

satisfação e aumento de produtividade em níveis de excelência.

Ir U · De· o T Biblioteca o t rrado
POLO u IVER~ITARIO E TA REDO
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Segundo Fiorelli (2004) a motivação seria despertada pelos fatores motivacionais,

intrínsecos ao profissional, como reconhecimento, status, responsabilidade, riqueza do trabalho,

desafios.

6.3.3.2 Fatores Higiênicos

Já os fatores que determinam a insatisfação ou a desmotivação são denominados fatores

higiênicos ou extrínsecos e estão associados com o contexto do cargo como, por exemplo, o

ambiente de trabalho, a política da companhia, supervisão e salário.

O sentimento de insatisfação está ligado a fatores externos, a recompensas tangíveis e o

sentimento de satisfação está relacionado a fatores internos, a recompensas psicológicas. Fatores

extrínsecos apenas previnem a insatisfação, porém não geram satisfação, por isso podem ser

denominados também como fatores insatisfacientes.

Os fatores higiênicos quando insuficientes provocariam insatisfação, porém quando

atendidos não despertam essa energia interior, chamada motivação.

Para Chiavenato (2004) os fatores higiênicos referem-se "às condições físicas e

ambientais de trabalho, o salário, os benefícios sociais, as políticas da empresa, o tipo de

supervisão recebida, o clima de relações entre a direção e os empregados, os regulamentos

internos", entre outros.

6.3.4 Teoria da equidade

Segundo Schermerhorn et aI. (1999) a teoria da equidade, de Stacy Adams, é baseada no

fenômeno da comparação social, na qual os trabalhadores buscam justiça quanto às recompensas

recebidas, as comparando com as dos seus colegas de trabalho.

Para Robbins (2005) esta teoria revela que quando um indivíduo avalia a justiça do

resultado do seu trabalho relativamente ao resultado dos trabalhos dos outros, e percebe qualquer

iniquidade ou desequilíbrio, ocorre um estado mental de motivação, qualquer injustiça sentida

na comparação social irá motivar as pessoas a agirem de forma que restaurem o senso de

equidade. Equidade, neste caso, é a relação entre a contribuição que o indivíduo dá em seu
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trabalho e as recompensas que recebe, comparada com as recompensas que os outros recebem em

troca dos esforços empregados.

Tanto a iniquidade quanto a tentativa de restabelecer o equilíbrio podem ser positivas ou

negativas. Quando a iniquidade sentida for negativa, ou seja, quando a pessoa se sente tratada

com injustiça, ela pode, por exemplo, decidir trabalhar menos no futuro, ou pedir demissão.

Nesta pesquisa pretende-se analisar as teorias motivacionais citadas e as relacionar com a

estabilidade do servidor, visando verificar se existe correlação entre eles.



7. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

7.1 A Pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma universidade federal situada na região Sul Fluminense.

De acordo com o Setor de Recursos Humanos da universidade pesquisada, esta possui atualmente

em seu quadro 65 servidores técnico administrativos, distribuídos em três unidades

administrativas e lotados em diferentes cargos como: Administrador, Analista de Tecnologia da

Informação, Assistente em Administração, Assistente Social, Contínuo, Psicólogo, Técnico de

Laboratório em diversas áreas como Metalurgia, Bioquímica, Mecânica, Metalografia, Química e

Física, Técnico em Assuntos Educacionais, Técnico em Contabilidade e Técnico da Tecnologia

da Informação.

Na presente pesquisa todos os servidores técnico-administrativos da universidade foram

investigados.

7.2 Descrição da Pesquisa e Coleta de Dados

Segundo Carvalho e Campos (2008, p.4) "população é o conjunto do qual se deseja extrair

alguma informação e cujos elementos têm, pelo menos, uma característica comum".

A população da presente pesquisa foi classificada como finita, pois segundo Castanheira

(2008, p.13) "população finita é aquela cujo número total (número finito) de elementos é

conhecido" .

A pesquisa foi realizada com todos os elementos da população, por ser um número

relativamente pequeno - 65 servidores - não foi necessário fazer pesquisa amostraI, pois esta,
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segundo Castanheira (2008) é utilizada quando o número de elementos da população é muito

grande, impossibilitando, assim, a observação de determinadas características em todos seus

elementos.

O questionário foi elaborado através de uma ferramenta web de pesquisas online

(EnqueteFácil.com) e foi enviado para os endereços eletrônicos dos servidores da universidade

pesquisada; este questionário está disponível no Anexo 1.

Após coleta dos dados, estes foram tratados com auxílio da mesma ferramenta utilizada

para formulação do questionário. Seguem abaixo os resultados obtidos.

7.3 Análise descritiva dos dados e Discussão dos Resultados

Dos 65 servidores técnico-administrativos entrevistados, 52% é do sexo feminino; a

média de idade é 34 anos, a moda, ou seja, a idade que se repete com maior frequência entre os

entrevistados é 29 anos; 38% dos servidores pesquisados exercem o cargo de Assistente em

Administração e os outros entrevistados estão distribuídos nos cargos de Administrador, Analista

de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Contínuo, Psicólogo, Técnico de Laboratório,

Técnico em Assuntos Educacionais, Técnico em Contabilidade e Técnico da Tecnologia da

Informação.

71% dos entrevistados possuem estabilidade, ou seja, exercem o mesmo cargo há mais de

3 (três) anos e já passaram pela avaliação especial de desempenho.

•

Ao serem questionados sobre os fatores que os motivaram a ingressar no serviço público,

97% dos entrevistados responderam que a estabilidade motivou muito (65%) ou motivou

moderadamente (32%) e apenas 3% declararam que a estabilidade motivou pouco ou nada em

seu ingresso no setor público.

Após a estabilidade, o que mais motivou os entrevistados a ingressarem no serviço

público foi a remuneração, 68% afirmaram que a remuneração motivou muito (17%) ou motivou

moderadamente (51%); 25% afirmaram que motivou um pouco e apenas 7% declararam que a

remuneração motivou muito pouco ou nada.

O fator status para muitos servidores não é fator preponderante de motivação para o

ingresso no setor público, pois apenas 6% declararam que o status motivou muito ou
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moderadamente nesta escolha, enquanto 94% apontaram que este fator motivou um pouco ou

muito pouco ou nada.

Já a possibilidade de servir à coletividade motivou um pouco 38% dos servidores. Os

dados podem visualizados no Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Motivação para ingresso no serviço público

Fonte: Elaborado pela autora

Isso demonstra que para a maioria dos servidores a estabilidade é o principal fator que os

motivaram a buscar um emprego no setor público. O que corrobora a Teoria da Hierarquia das

Necessidades de Maslow, que segundo Chiavenato (1997) afirma que as primeiras necessidades

que surgem para o indivíduo são as necessidades primárias, definidas como necessidades

fisiológicas e de segurança; buscando a estabilidade o servidor público visa obter uma segurança

no emprego. O segundo item mais indicado na pesquisa foi a busca pela remuneração, que se

encontra também na base da pirâmide de Maslow, que segundo Chiavenato (1997) são as

necessidades relacionadas à subsistência, como alimento, vestuário, etc.

. "ser a
sociedade



Ao serem questionados sobre o que os motiva a continuar no setor público, 58%

afirmaram que a estabilidade no cargo motiva muito; para 54% dos servidores a remuneração

motiva moderadamente, já 91% afirmou que o status motiva um pouco ou muito pouco ou nada e

63% responderam que a possibilidade de servir à coletividade motiva um pouco ou muito pouco

ou nada, conforme Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Motivação para permanência no serviço público

Fonte: Elaborado pela autora

Observa-se que os fatores que motivaram os servidores a entrar no serviço público são os

mesmos que os motivam a continuar no setor. Relacionando-se esse fato com a hierarquia das

necessidades de Maslow, que segundo Chiavenato (1997), diz que depois de supridas as

necessidades primárias, surgem as necessidades secundárias (necessidade sociais, de estima e de

auto-realização), a presente pesquisa evidenciou que embora as necessidades primárias dos

servidores já tenham sido supridas, os servidores continuam buscando-as constantemente.
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Pode-se destacar, também, que a grande maioria dos entrevistados (91%), os quais já

tiveram suas necessidades primárias supridas, como estabilidade no emprego e a remuneração,

não busca status, fator considerado como necessidade secundária.

Ao serem questionados sobre motivação e objetivos pessoais, verificou-se que a maioria

dos servidores estão motivados, pois 48% dos entrevistados se declararam motivados para o

trabalho que exercem, 40% se consideram parcialmente motivados e apenas 12% não se

consideram motivados para o trabalho.

Esta motivação dá-se em consequência do equilíbrio existente entre os objetivos

individuais dos servidores e os objetivos da organização, pois 37% dos servidores pesquisados

conseguem atingir seus objetivos pessoais trabalhando no setor público, 58% declararam atingir

parcialmente esses objetivos e apenas 5% declarou não conseguir atingir seus objetivos pessoais,

conforme pode ser observado no Gráfico 3. Assim, conforme Mascarenhas et aI. (2009) quando

os objetivos organizacionais e individuais estão em sintonia, as pessoas tendem a se esforçar para

atender aos interesses da organização e simultaneamente, atender aos seus próprios interesses, ou

seja, quando há esta harmonia entre os interesses individuais e organizacionais os funcionários se

motivam para o trabalho.
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Gráfico 3 - Alcance dos objetivos pessoais

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto à pergunta: Você acredita que ofato de o servidor público não poder ser demitido

tão facilmente como os empregados de uma empresa privada leva os servidores a não

trabalharem com empenho e/ou dedicação? A maioria dos entrevistados (77%) responderam que

sim, porém acreditam que não é a maioria dos servidores; 11% responderam que não, que tal fato

não influencia no desempenho dos servidores. E outros 12% responderam que a maioria dos

servidores age assim, o que pode ser observado no Gráfico 4.
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Gráfico 4 - Estabilidade e dedicação ao serviço
Fonte: Elaborado pela autora

Assim, diante da opinião dos entrevistados, conclui-se que a estabilidade pode influenciar

negativamente no empenho ou dedicação ao serviço de alguns servidores, não da maioria destes.

Quanto à desmotivação, foram apresentados alguns possíveis fatores de desmotivação e os

servidores entrevistados puderam escolher, entre os itens apresentados, os 3 (três) fatores que

mais os desmotivavam.

o item mais citado pelos entrevistados foi a impossibilidade de crescimento dentro da

organização com 60% das respostas, em segundo lugar destacam-se o fato do trabalho e tarefas

serem rotineiras e com excesso de normas e regulamentos e a falta de reconhecimento do trabalho

pelos superiores, com 35% das respostas cada. O terceiro item mais citado como fator de

desmotivação, com 34%, foi o ambiente de trabalho ou clima organizacional.



Apenas 2% acreditam que o fato de não perder o emprego facilmente, por não precisar se

esforçar para realizar um bom trabalho seja um fator desmotivacional. E 14% afirmaram que não

há nada que o desmotive no trabalho. O que pode ser observado no Gráfico 5.
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Gráfico 5 - Fatores de desmotivação
Fonte: Elaborado pela autora

A falta de reconhecimento do trabalho pelos superiores e pelos cidadãos, citados por 35%

e 26% dos servidores, respectivamente, como fatores de desmotivação podem ser classificados,

de acordo com a Teoria dos dois fatores de Herzberg, como fatores motivacionais que, segundo

Chiavenato (2004), determinam a satisfação dos funcionários e quando são precários, provocam

ausência de satisfação. Ou seja, de acordo com a Teoria dos dois fatores, verifica-se ausência de

satisfação em 61% dos servidores entrevistados.

Podem ser classificados como higiênicos, ainda de acordo com a Teoria de Herzberg, os

fatores: ambiente de trabalho ou clima organizacional e trabalho e tarefas rotineiras, excesso de

normas e regulamentos que foram citados por 34% e 35% dos servidores entrevistados,

respectivamente. Esses fatores, segundo Chiavenato (2004) determinam a insatisfação ou a

desmotivação dos funcionários; eles apenas previnem a insatisfação, porém não geram satisfação.

Quando estes fatores são precários geram a insatisfação dos empregados.
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Cabe destacar que apenas 2% dos entrevistados citaram o fator: O fato de não perder o

emprego facilmente, pois não preciso me esforçar tanto para realizar um bom trabalho, como

fator desmotivacional. Daí pode-se depreender que para a grande maioria dos servidores a

estabilidade não é um fator de desmotivação.

Também foram citados pelos servidores como fator de desmotivação: a falta de isonomia

ou igualdade, baixos salários, o exercício em cargos não ligados à área de formação do servidor e

a falta de dedicação ou comprometimento de colegas de trabalho.

Quanto à afirmativa: Os servidores públicos não têm medo de perder o emprego, pois

possuem estabilidade, por isso não precisam trabalhar direito, 67% dos entrevistados discordam

plenamente ou em parte, 29% concordam em parte e somente 4% concordam plenamente.

Então, para a maioria dos servidores públicos pesquisados, a estabilidade não é

justificativa para não realizar um bom trabalho, porém, a maioria dos entrevistados conhece

pessoas que agem assim. Segundo a pesquisa, 66% dos entrevistados conhecem poucos

servidores que não se empenham no trabalho por não terem medo de perder o emprego, 31%

conhecem muitos e apenas 3% declararam não conhecer servidores nesta situação.

Assim, resume-se que para a maioria dos servidores a estabilidade não justifica um

desempenho ruim no trabalho, mas a maioria conhece indivíduos que usam deste direito para não

trabalhar com eficiência.

Quando perguntados se os servidores públicos tratam mal a população porque são/estão

desmotivados com o trabalho, 45% discordaram plenamente e 26% discordaram em parte,

enquanto 28% concordaram em parte e apenas 2% concordaram plenamente com a afirmativa.

Em relação à outra afirmativa: Quando estou desmotivado ou insatisfeito com meu

trabalho não me dedico (ou não me esforço) para desempenhar bem as atividades, 70% dos

entrevistados discordam plenamente ou em parte, 23% concordam em parte e 7% concordam

plenamente, conforme demonstrado no Gráfico 6.
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Gráfico 6 - Afirmativas quanto aos servidores públicos

Fonte: Elaborado pela autora

Estas questões devem ser analisadas conjuntamente com o fato de que, conforme citado

anteriormente, 88% dos servidores entrevistados declararam estar motivados ou parcialmente

motivados, daí conclui-se que grande parte dos servidores não estão desmotivados com o trabalho

e mesmo se estivessem não tratariam mal a população por conta disso, nem realizariam suas

tarefas com menos empenho ou dedicação.
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Em relação à estabilidade e motivação, 69% dos servidores pesquisados disseram que a

estabilidade que possuem no cargo não os motiva nem desmotiva a trabalhar, 31% afirmaram que

a estabilidade os motiva a trabalhar e nenhum dos entrevistados declarou que a estabilidade

desmotive para o trabalho (0%). Isso pode ser visualizado no Gráfico 7.
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Gráfico 7 - Estabilidade e motivação
Fonte: Elaborado pela autora

Porém, 52% dos entrevistados acreditam que o direito à estabilidade influencia

negativamente no desempenho dos servidores públicos, enquanto 12% creem que o referido

direito influencia positivamente no desempenho e 20% acreditam que a estabilidade não

influencia no desempenho, os outros 16% não souberam responder, conforme Gráfico 8.
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Gráfico 8 - A influência da estabilidade no desemoenho dos servidores oúblicos
Fonte: Elaborado pela autora

Observa-se que o direito à estabilidade não desmotiva para o trabalho, pois nenhum

servidor escolheu esta opção como resposta, porém a maioria dos servidores públicos

entrevistados acredita que a estabilidade influencie negativamente no desempenho dos servidores.

De acordo, também, com o já explicitado no Gráfico 4, a estabilidade pode influenciar

negativamente no empenho ou dedicação ao serviço de alguns servidores (não da maioria).

Daí pode-se depreender que a estabilidade não influencia na motivação ou na

desmotivação do trabalhador, mas influencia, seja positiva ou negativamente, em seu

desempenho no trabalho.

Para Locci (2006) desempenho é ato ou efeito de cumprir ou executar determinada missão

ou meta previamente traçada.

Desempenho e motivação são coisas distintas, porém, de acordo com Neto (1998) o

desempenho é diretamente influenciado pela motivação.
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A motivação é um dos fatores que influenciam no desempenho. Outros fatores são citados

por Toro (1992) apud Neto (1998, p.3) "a relação desempenho/produtividade organizacional é

intermediada por variáveis contextuais como suporte organizacional, percepção de justiça

organizacional, clima organizacional, variáveis socioculturais e pelas relações de poder, que

permeiam todo o processo produtivo".

Assim, mesmo que os servidores estejam motivados, podem existir outros fatores que

influenciem negativamente em seu desempenho.

Por fim, foi proposta para os servidores a seguinte questão: No setor público não existe

remuneração por desempenho, ou seja, um servidor pode trabalhar mais ou melhor do que outro

e recebe a mesma remuneração. Para você, isso faz com que o servidor não se motive a ter um

bom desempenho?

A esta pergunta 77% dos entrevistados responderam Sim e outros 23% Não.

Esta questão pode ser relacionada com a Teoria da Equidade de Stacy Adams, que

segundo Schermerhorn et aI. (1999) é baseada no fenômeno da comparação social.

Segundo Robbins (2005), os trabalhadores se comparam com outros trabalhadores e

avaliam a justiça entre os resultados de seu trabalho e os resultados do trabalho dos outros; se

percebem algum desequilíbrio, os indivíduos se motivam a restaurar o senso de equidade. Mas

quando esta desigualdade é negativa, os trabalhadores podem vir a, por exemplo, trabalhar

menos.

Como já mencionado anteriormente, 97% dos entrevistados afirmam conhecer servidores

que não se empenham no trabalho por não terem medo de perder o emprego e apenas 3%

declararam não conhecer servidores nesta situação.

Assim, quando um servidor que trabalha com eficiência, dedica-se, esforça-se para

realizar um bom trabalho faz a comparação entre o esforço dispendido e os resultados obtidos,

também compara o esforço empregado por outros funcionários e seus resultados; se ele percebe

que há servidores que trabalham muito menos, com muito menos empenho e no final recebe a

mesma remuneração, sente-se injustiçado. Isso pode desmotivá-Io e levá-lo a trabalhar menos,

pois assim, o equilíbrio seria restabelecido.



8. CONCLUSÃO

o principal objetivo deste trabalho foi averiguar se o direito à estabilidade leva o servidor

público à desmotivação, ou se poderia lhe servir como fonte de motivação.

Após análise de diversos autores sobre o tema e diante dos resultados obtidos na pesquisa

realizada entre os servidores públicos alvo deste estudo de caso, chega-se à conclusão de que a

estabilidade não é fator de desmotivação para os servidores públicos.

Primeiramente, deve-se destacar que a maioria dos servidores técnico-administrativos

pesquisados declararam-se motivados ou pelo menos, parcialmente motivados.

Destaca-se também que a estabilidade é o que mais motiva os indivíduos a ingressarem no

serviço público e também a permanecer no setor, isso demonstra que a estabilidade não é um

fator de desmotivação, pelo contrário.

Outros fatores podem levar à desmotivação os servidores públicos, como: impossibilidade

de crescimento na organização, falta de reconhecimento, tarefas rotineiras, excesso de burocracia,

ambiente de trabalho ou a injustiça percebida entre esforços e resultados.

A estabilidade também não é usada, pela grande maioria dos servidores públicos, como

justificativa para a não realização de um bom trabalho.

Assim, conclui-se que esta garantia constitucional cumpre o papel para o qual foi criada,

ou seja, garante a neutralidade e imparcialidade no exercício das funções públicas, segundo

Coutinho (1999), garante a continuidade dos serviços públicos e mantêm profissionais treinados,

segundo Guimarães Filho (2004) e limita dispensas arbitrárias, segundo Nóbrega (1998).

Embora alguns poucos servidores possam desvirtuar o propósito do instituto da

estabilidade, observa-se que a grande maioria entende que este direito deve ser usufruído com
." .conSClenCla.
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As críticas da sociedade devem-se principalmente às representações sociais e culturais

construídas ao longo da história deste país.



9. LIMITAÇÕES DO TRABALHO E PROPOSIÇÕES DE NOVOS ESTUDOS

Como limitação ao presente trabalho destaca-se o fato de que pesquisas em Ciências

Humanas e Sociais podem ser muito subjetivas; alguns temas, como por exemplo a motivação,

são difíceis de se mensurar e muitas vezes podem ser influenciados por outros aspectos humanos
• •

e SOCIaIS.

Deixa-se como proposta para novos estudos, aprofundar o tema apresentado. Utilizando

uma metodologia diferente da apresentada, talvez, com um estudo mais amplo, não apenas um

estudo de caso, feito com servidores públicos de diversos órgãos e/ou áreas da Administração

Pública.

Propõe-se também analisar o tema da motivação não somente com o questionário como

instrumento de pesquisa, mas com outros instrumentos que possam medir aspectos subjetivos.

Cabe destacar, que a tecnologia tem favorecido muito as pesquisas, pois, por exemplo,

hoje, livros que não estão disponíveis nas bibliotecas de uma cidade podem ser comprados e até

mesmo serem lidos e/ou pesquisados através da internet, artigos científicos e trabalhos

apresentados em outras cidades e até em outros países também podem ser encontrados através

deste grande meio de comunicação mundial.
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Vista prévia da pesquisa. As respostas não serão armazernadas. O link definitivo se encontra em "Links para a Pesquisa" .
..- -- .•...

..-

Estabilidade e Motivação do Servidor Público

[ Abandonar-> ) _[__ C_o_n_ti_n_ua_r_e_im_ai_s_ta_r_de__ 1

*1. Idade

*2. Sexo

o Feminino O Masculino

*3. Cargo

Escolher um

*4. O que o (a) motivou a ingressar no serviço público?

Motivou Motivou Motivou um Motivou
muito poucomuito moderadamente pouco ou nada

Remuneração O O O O
Estabilidade O O O O
Status O O O ()
Possibilidade de servir à sociedade O O O O

*5. Você possui estabilidade no cargo que ocupa?
(Tem mais de 3 anos de exercício no mesmo cargo?)

OSim ONão

*6. Hoje, você se considera motivado para o trabalho que exerce?

o Sim O Não O Parcialmente

*7. Hoje, o que o (a) motiva a continuar no serviço público?

Motiva Motiva Motiva um Motiva
muito poucomuito moderadamente pouco ou nada

Remuneração C) O CI r'')
\-.J

Estabilidade no cargo O O O n'-./
Status O O O O
Possibilidade de servir à coletividade O O 0 ()

.I

*8. Você consegue atingir os seus objetivos pessoais trabalhando no setor público?

OSim

ONão

O Parciamente

tp://www.enquetefacil.com/Resp Web/Cuestionarios.aspx?EID= 10957 4& 1/1/2012
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*9. Você acredita que o fato de o servidor público não poder ser demitido tão facilmente como os
empregados de uma empresa privada leva os servidores a não trabalharem com empenho e/ou dedicação?

oSim. A maioria dos servidores age assim.

O Sim. Porém não é a maioria dos servidores.

C'Não

*10. O que mais o (a) desmotiva no seu trabalho?
(Marque até 3 respostas)

DO ambiente de trabalho ou clima organizacional

DO fato de não perder o emprego facilmente, pois não preciso me esforçar tanto para realizar um bom trabalho

D Trabalho e tarefas rotineiras, excesso de normas e regulamentos

DA impossibilidade de crescimento dentro da organização

DFalta de reconhecimento do meu trabalho pelos superiores

D Falta de reconhecimento do meu trabalho pelos cidadãos

D Não há nada que me desmotive no meu trabalho

DOutra (Por favor especifique)

*11. Julgue as afirmativas a seguir:

concordo concordo em discordo em discordo
plenamente parte parte plenamente

Os servidores públicos não têm medo de perder o
emprego, pois possuem estabilidade, por isso não O O O O
precisam trabalhar direito.
Os servidores públicos tratam mal a população porque O O O Osão/estão desmotivados com o trabalho.
Quando estou desmotivado ou insatisfeito com meu
trabalho não me dedico (ou não me esforço) para O O O O
desempenhar bem as atividades

*12. Qual das afirmativas abaixo é a mais verdadeira para você?

oA Estabilidade que tenho no cargo me motiva a trabalhar

O A Estabilidade que tenho no cargo me desmotiva a trabalhar

OA Estabilidade que tenho no cargo não me motiva nem me desmotiva a trabalhar

*13. Você conhece servidores que não se empenham no trabalho por não terem medo de perder o
emprego?

o Sim, são muitos

O Sim, porém são poucos

ONão

*14. O direito à Estabilidade influencia no desempenho dos servidores públicos?

oSim, influencia positivamente no desempenho

O Sim, influencia negativamente no desempenho

O Não influencia no desempenho

O Não sei

-/1 " .en ue efacil.comIRespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=l 957 & T=X#Inicio 11/1/2012

15. No setor público não existe remuneração por desempenho, ou seja, um servidor pode trabalhar mais
u melhor do que outro e recebe a mesma remuneração.
ara você, isso faz com que o servidor não se motive a ter um bom desempenho?

Sim GNão

[ Fim-> ]
1/1


