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Resumo 

O presente relatório visa analisar a implantação de políticas de valorização dos Agentes de 

Controle de Endemias - ACE - da Prefeitura do Rio de Janeiro, no que tange o plano de 

carreiras, cargos e salários e qualificação através de cursos específicos para o 

desenvolvimento de suas atividades. Para tal, a pesquisa é  baseada em análise documental, 

com base em revisão bibliográfica que ratifiquem o assunto abordado. Outrossim, os 

resultados do presente relatório visam a oferecer uma contribuição prática à organização 

pesquisada no que tange ao entendimento de que a valorização do servidor tende a elevar a 

eficácia dos serviços prestados à população e isso redundará em qualidade de vida dos 

mesmos e consequentemente, a diminuição dos gastos por parte do poder público na saúde.  

 

Palavras-chave: políticas públicas; agente de controle de endemias; valorização. 

 

1 – Introdução 

 O ser humano, em todas as esferas da vida, ao se sentir motivado, tende a produzir 

mais e melhor.  Como bem nos assegura Maximiano, (2000), pode-se dizer que a motivação 

(palavra derivada do latim motivus, movere, que significa mover) relaciona um conjunto de 

razões ou motivos que estimulam algum tipo de ação ou comportamento humano. Nesse 

contexto fica claro que a motivação é tudo aquilo que leva a pessoa agir, a fim de alcançar o 

objetivo desejado. O mais preocupante é constatar que isso tem sido um desafio no âmbito 

público, visto se tratar de algo relativamente recente e um tanto complexo, dada a inúmeras 

burocracias, em seu sentido pejorativo, a que o setor público se encontra inserido.  

Baseado nesta premissa, o presente relatório visa analisar a implantação de políticas 

públicas de valorização do Agente de Controle de Endemias - ACE - da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, de forma a fornecer a estes servidores subsídios que os leve consequentemente, a 

obtenção de melhores resultados nos objetivos propostos. Este servidor é peça chave no 

controle das diferentes endemias, trabalhando em conjunto com as equipes na Clínica da 
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Família. Em contato direto com a comunidade, este servidor faz a “ponte” entre a comunidade 

e o poder público.  

O Agente de Controle de Endemias tem como função principal: 

• Vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais 

para buscar focos endêmicos, bem como inspecionar cuidadosamente caixas d’água, 

calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. 

• Promover orientações no que diz respeito à prevenção e ao tratamento de doenças 

infecciosas. Realizar o recenseamento de animais (RIO DE JANEIRO, 2002).  

 

Têm-se essas atividades como fundamentais para controlar e prevenir doenças como, 

por exemplo, dengue, chagas, leishmaniose e malária. “Trata-se de um trabalhador de nível de 

escolaridade o fundamental” (RIO DE JANEIRO, 2002), tendo suas atividades regulamentadas 

em 2006, mas que ainda tem muito que conquistar especialmente no que diz respeito à 

formação, e é neste recorte que se pretende seguir nesta análise. Embora seja um profissional 

de extrema importância, visto descrito acima, seu trabalho tem por objetivo controlar, através 

de sua prática cotidiana, o avanço de doenças que podem ser fatais, além de educar a 

população para realização de práticas que tendem a proliferar as doenças acima citadas, no 

cenário carioca. Embora seja notória a sua importância, o mesmo ainda enfrenta dificuldades 

no reconhecimento e valorização de sua profissão, pois este agente é visto pela maioria da 

sociedade como um simples mata mosquito que só serve para colocar veneno nos ralos e por 

vezes, esta mesma população não o atende ou o atende de forma ríspida, por justamente não 

dar créditos a esta ação feita pelo agente de saúde. 

Considerando a precariedade de estruturas e de recursos na maioria dos órgãos, a 

gestão de pessoas continua sendo um desafio a ser enfrentado. O presente relatório tem por 

intencionalidade oferecer uma contribuição prática à organização pesquisada no que tange ao 

entendimento de que a valorização do servidor tende a elevar a eficácia dos serviços prestados 

à população e isso redundará em qualidade de vida dos mesmos e consequentemente, a 

diminuição dos gastos por parte do poder público na saúde.  

E como objetivos específicos, tem-se: consultar as diferentes fontes bibliográficas 

que tratam do referido assunto, a fim de ampliar o conhecimento a respeito; analisar a prática 

cotidiana, confrontando-a com as teorias propostas e por fim, apresentar sugestões que 

contribuam para a valorização deste profissional enquanto servidor municipal de extrema 

importância.  
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O presente relatório técnico justifica-se pela importância dos recursos humanos para 

a eficácia na realização de sua missão em uma organização. Um Município tem como razão 

de ser o cidadão. O servidor público é elo entre o governo e a comunidade, além de ser um 

cidadão. Utilizando a motivação como estratégia para satisfazer o servidor, tende-se atingir 

com mais eficácia as diretrizes e metas de gestão, melhorando não apenas as rotinas, mas 

qualificando a prestação de serviços à população. 

Diante do exposto, pretende-se analisar os diferentes registros documentais sobre o 

ACE e o que é possível sugerir como melhoria ou valorização de carreira para este 

profissional em questão. 

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

Frequentemente citada como “Cidade Maravilhosa”, a cidade do Rio de Janeiro, 

capital do estado de mesmo nome, é um dos dois centros economicamente mais importantes 

do Brasil. Com esta magnitude, apresenta também diversos desafios nas diferentes áreas e no 

que tange a gestão de pessoas na Prefeitura do Rio de Janeiro, não é diferente. 

O presente Relatório Técnico segue apresentando a organização para base deste 

estudo. Trata-se da Secretaria Municipal de Saúde - SMS – da Prefeitura do Rio de Janeiro, 

como sendo parte integrante do SUS – Sistema Único de Saúde, de onde extrai princípios 

norteadores, entre estes, promoção de saúde, prioridade em ações preventivas (e neste recorte, 

se encaixa o profissional ACE) e democratização das informações à população para que a 

mesma esteja ciente tanto dos riscos a que está submetida quanto aos direitos que possui. É 

composta por seis subsecretarias, na qual consta entre elas a Subsecretaria de Promoção, 

Atenção Primária e Vigilância em Saúde onde o ACE está inserido como consta no 

organograma 1 abaixo. 
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Subsecretaria de 
Promoção  

Atenção Primária e 
Vigilância em Saúde 

Superintendência de 
Vigilância em Saúde 

Coordenação de 
Informação Estratégica de 

Vigilância em Saúde 

Coordenação de Análise 
de Situação de Saúde 

Coordenação de Vigilância 
Epidemiológica 

Superintendencia de 
Atenção Primária 

Coordenação de Vigilância 
Ambiental em Saúde 

Coordenação de Programa 
de Imunizações 

Coordenadoria Geral de 
Atencão Primaria da AP 

Superintendencia de 
Promoção de Saúde 

Coordenação de Educação 
em Saúde 

Coordenação de Saúde na 
Escola 

Superintendencia de 
Integração de Áreas de 

Planejamento 

Organograma 1 - Estrutura Administrativa da Subsecretaria de Promoção e Atenção Primária 

e Vigilância em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organograma SMS - PCRJ 

A Subsecretaria em questão, a de Vigilância Ambiental apresenta a seguinte missão e 

visão: 

A Coordenação de Vigilância Ambiental atua no monitoramento e no controle dos 

fatores de risco presentes no meio ambiente que interferem na saúde da população [...] O 

objetivo é promover a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, incentivando 

a participação da população na promoção da saúde e na qualidade de vida. Coordenar ações 

referentes à informação, educação e comunicação em Vigilância em Saúde Ambiental. 

Assegurar a saúde integral e universal com qualidade a todos os cidadãos do município do 

Rio de Janeiro, exercendo a função de gestor pleno do Sistema Único de Saúde (RIO DE 

JANEIRO, 2009). 

Arguiu ainda atividade e ações do ACE: 

• Visitação domiciliar, executada pelos agentes de controle em endemias, para 

detecção, diagnósticos e, se necessário, controle de vetores e sinantrópicos; 
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• Formação de brigadas contra a dengue em empresas, condomínios, obras e demais 

locais identificados como estratégicos para este tipo de ação; 

• Formação de parceria com a comunidade escolar para a realização de ações com 

multiplicadores locais; 

• Mutirões comunitários de caráter intersetorial – "ações nos bairros", com foco 

principal na dengue, mas também atingindo outras questões da saúde ambiental; 

• Participação em eventos de massa e locais de grande circulação na cidade do Rio 

de Janeiro; 

• Ações de promoção e educação em saúde nas questões relacionadas à saúde e ao 

meio ambiente; 

• Atendimento às demandas recebidas pelo canal 1746 (RIO DE JANEIRO,2002).  

 

Dentro deste contexto, é possível perceber que o servidor que atua especificamente 

nesta área, o ACE – não tem sequer equiparação salarial com servidores federais que atuam 

na mesma função, no caso, funcionários vinculados à antiga Superintendência de Campanha 

de Saúde Pública, a SUCAM. Embora seja notória a participação do ACE em todo este 

processo de saúde preventiva, o ACE ainda não tem o destaque que faz jus neste cenário. De 

acordo com a Lei nº 11.350/2006, a função do ACE envolve o desenvolvimento de atividades 

no âmbito da vigilância, na prevenção e no controle de doenças e na promoção da saúde, 

conforme as diretrizes do SUS. Portanto, além das atribuições que o faz ser conhecido 

popularmente como um ‘mata-mosquito’, o ACE incube-se também em atuar no controle de 

outras endemias presentes no território nacional, tais como: esquistossomose, febre amarela, 

leptospirose, malária, doença de chagas, entre outras no campo da vigilância em 

saúde.(BRASIL, 2006).  Pode constatar-se a multiplicidade de seu trabalho. Embora seja 

significativa a importância deste profissional, surge a problematização aqui, da pouca 

existência de políticas que o valorizem no exercício desta importante função.  

Reis (2016), em seu discurso corrobora com o descrito acima em que pouco se sabe 

sobre este profissional e ressalta a importância e a necessidade de outros estudos sobre este 

importante personagem e sua atuação.(...) 

paira certo silêncio na historiografia da saúde brasileira sobre tais personagens, 

mencionados sempre, mas pouco estudados na sua dimensão de trabalhadores da 

saúde com interesses e identidades coletivos, particularidades profissionais face ao 

exercício de um mesmo ofício e possível sentimento de pertencimento diante de um 

conjunto de valores, práticas e saberes comuns (REIS, 2016, p. 59) 

Todavia tenha sido enfatizado aqui a importância deste profissional para a promoção 

da saúde e qualidade de vida para os moradores das diversas localidades, dado o teor de sua 

atuação e o quanto isto é vital, observa-se com base nos diferentes documentos pesquisados, 
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como por exemplo a Lei Nº 3422 de 08 de Julho de 2002 da Cidade do Rio de Janeiro que 

pouco espaço é dado aos programas de formação e educação. O que se tem atualmente é que 

este profissional tem sua formação quase que na prática cotidiana, quase que no “senso 

comum” O dia a dia deste o aperfeiçoa na sua atuação, visto que pelo fato de a exigência para 

entrar nesta carreira é apenas o nível fundamental completo, o que por si só, não qualifica 

nenhum profissional a trabalhar nesta área.  

Para Batistella (2013),  

A construção e o compartilhamento de saberes, capacidades, valores e condutas 

mediadas pela qualificação do trabalho convergem para um processo de construção 

social de identidades. Por meio da análise dos processos de qualificação, pode-se 

investigar, por exemplo, o impacto das políticas de organização e gestão do processo 

de trabalho na subjetividade e nas formas de identificação dos trabalhadores 

(BATISTELLA, 2013, p. 373). 

A formação de escolaridade exigida para prestação de concurso é o nível 

fundamental completo, de acordo com a Lei n° 11350/ 2006, o que faz com que diferentes 

trabalhadores em diferentes áreas de formação componham o quadro desta profissão. Tal 

afirmação ficou constatada após a observação de uma equipe que está sediada em uma 

localidade no Bairro de Curicica (RJ) composta por nove servidores públicos que atuam como 

A.C.Es., atualmente, quatro possuem nível superior e cinco possuem nível médio completo, o 

que não redunda em nada financeiramente para qualquer um deles.  Isso se dá pelo fato de 

ainda não haver um plano de cargos e salários. A mesma lei indica em seu Art. 7º que o 

Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da 

atividade: I – haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 

continuada (BRASIL, 2006).  

Embora seja uma exigência, o referido curso não é oferecido em todos os Estados 

brasileiros. Até o presente, somente o Estado do Rio de Janeiro oferece o mesmo. 

A Portaria 83, publicada no Diário Oficial da União(DOU) em 10 de janeiro de 2018, 

a qual instituiu o Programa de Formação Técnica para Agentes de Saúde - PROFAGS, para 

oferta de curso de formação técnica em enfermagem para Agentes Comunitários de Saúde - 

ACS e Agentes de Combates de Endemias - ACE no âmbito do SUS, para o biênio de 2018-

2019; porém, na prática, ainda não foi implantado. A formação em técnico de enfermagem 

não é o que o agente de saúde necessita. Os ACE necessitam de pessoas com formação 

técnica em Vigilância em Saúde. 
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Além da pouca oferta de cursos de qualificação/capacitação, observa-se também que 

em função da exigência de escolaridade do concurso ser apenas o nível fundamental, o 

vencimento a ser recebido pelo ACE embora seja proporcional, está bem aquém da 

importância do trabalho desenvolvido por este profissional no que tange a prevenção de 

diversas doenças e o trabalho educacional desenvolvido, o que redunda em menos onerações 

para os cofres públicos. 

A implantação de uma política de cargos e salários que valorize e estimule o 

profissional a adquirir mais conhecimentos técnicos na função, seja através dos cursos 

oferecidos seja pelo SUS ou por meios próprios, na área especifica, melhoraria sem dúvida, a 

prática cotidiana e a qualidade dos serviços oferecidos por este profissional. Somente em 

2014, foi fixado o piso salarial para esse trabalhador através da Lei n° 12.994 promulgada 

pela Casa Civil, que além de instituir o piso, define também as diretrizes para o plano de 

carreira dessa profissão e dos agentes comunitários de saúde: “§1° O piso salarial profissional 

nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate de Endemias é 

fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.” (BRASIL,2014). O que pode 

parecer ser um avanço, representa apenas um marco inicial em atendimento às reivindicações 

em diferentes grupos de trabalho que atuam no segmento. 

A prática trabalhista cotidiana do Agente de Controle de Endemias foi o fator mais 

relevante para a confecção da Matriz Swot,  SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que 

consiste em uma ferramenta de análise bastante popular no âmbito empresarial. A referida 

matriz, também conhecida como Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaça (F.O.F.A) tem por 

objetivo fornecer dados importantes que permitam uma análise geral e também específica do 

assunto abordado neste relatório, visto que foi possível constatar que, embora o serviço já 

exista há muito tempo, pouco há de registro documental que possa elencar o assunto, 

norteando a prática citada. 

Chiavenato (1999), em seu livro, aborda a questão imprescindível da valorização de 

pessoas. Para ele, ter o trabalhador como parceiro é de fundamental importância. Neste caso 

especifico ter um servidor motivado e valorizado, em que suas habilidades e competências 

sejam reconhecidas, imprimirá significado e rumo após objetivos do trabalho. 
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A Matriz Swot abaixo descreverá em suma, pontos importantes referentes a forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças e fraquezas se referem a fatores internos e 

oportunidades e ameaças, se referem aos aspectos externos à organização. Tais fatores 

interferem diretamente na vida funcional do servidor. 

Quadro 1 - Matriz Swot  – Subsecretaria de Atenção Primária e Vigilância em Saúde 

 Ajuda Atrapalha 

In
te

rn
o

 

(O
rg

a
n

iz
a
çã

o
) 

Força 

1) Trabalho em Equipe; 

2) Campanhas Publicitárias Municipal; 

3) Estrutura Organizacional e Organograma bem 

definidos; 

4) Agentes, com base na experiência adquirida no 

cotidiano, com autonomia para resolução de 

problemas; 

5) Diálogo permanente entre as Clínicas da 

Família e os agentes de endemias. 

 

Fraqueza 

1) Sede atrelada a Clínica da Família; 

2) Salário defasado; 

3) Falta de reajuste dos salários de todos os 

funcionário desde 2015; 

4) Inexistência de Cursos de capacitação; 

5) Ausência de Planos de cargos e Salários; 

6) Falta de Políticas Públicas voltadas ao 

agente; 

7) Insuficiência de Legislação inerente ao 

cargo; 

8) Desigualdade salarial acentuada entre 

funcionários que exercem a mesma função, 

com as mesmas atribuições, sendo um no 

âmbito municipal e outro no âmbito federal 

(Antiga SUCAN); 

9) Exposição ao larvicida; 

10) Falta de reposição do material de 

trabalho; 

11) Sucateamento de veículos para o bom 

andamento do serviço. 

12) Exposição solar por um longo período. 

 

E
x
te

rn
o

 

(A
m

b
ie

n
te

) 

Oportunidade 

1) Proteção Policial, com base do mandato 

judicial, em caso de necessidade de entrada em 

imóvel que represente perigo a saúde pública; 

2) Parcerias com as associações de moradores, 

ONG’s e escolas para divulgação do serviço dos 

Agentes; 

3) Recursos oriundo do SUS; 

4) Governo Federal ratificando o trabalho do 

agente; 

5) Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue 

que sempre ocorre no dia 29 de novembro. 

 

Ameaça 

1) Pouca Credibilidade da População no 

Serviço; 

2) Parte da população que não atende o agente 

e/ou se recusa a seguir as orientações dadas; 

3) Integridade física em risco quando da 

presença de animais ferozes nas residências; 

4) Descontinuidades de políticas públicas 

quando da mudança de governo.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

Ao buscar o confronto entre as diferentes informações, pode-se propor soluções que 

sanem ou atenuem o problema citado no diagnóstico deste relatório. Dito isto pelo fato de 
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muitas realizações se deverem ao âmbito político e assim, esbarrem na burocracia em seu 

sentido denotativo. Assim sendo, o presente artigo tem a intencionalidade de propor 

estratégias que contribuam significativamente. 

Elencou-se como forças questões como: entrosamento da equipe; campanhas 

publicitárias; experiência que fundamenta a prática; diálogo e parcerias que podem ser 

desenvolvidas com a Associação de Moradores responsável por cada bairro, de forma que 

estas conscientizem os moradores a receber os ACEs que estarão devidamente identificados 

pela própria Associação. Isto precisa ser fortemente incentivado e mantido, de formas a 

corroborar positivamente com a prática do ACE. 

No tocante às fraquezas, faz-se necessário a sensibilização da Câmara dos Deputados 

para a criação de políticas concretas que valorizem este servidor, tais como: Políticas de 

cargos e salários com base na escolarização dos servidores; cursos de capacitação específicos 

para área; salário compatível com os atributos do cargo.  

As oportunidades são fatores que devem ser aproveitados e reforçados. Parcerias são 

de extrema importância para o bom andamento do serviço, seja ele entre as associações ou o 

Governo Federal. O Dia Nacional de Combate à Dengue dá uma maior visibilidade tanto a 

questão da saúde em si como do agente que trabalha nesta função. 

As ameaças precisam, ao menos, serem contornadas. Com a ajuda da Associação de 

Moradores, incentivar a credibilidade e a aceitação do trabalho do agente. Através de 

reuniões, a Associação de Moradores pode vir informar aos moradores daquela localidade, os  

funcionários que trabalharão naquela área especifica, convocando os moradores a abrir os 

imóveis ao agente, que já estará devidamente identificado, e também a colaborar com o 

mesmo, seguindo às orientações dadas.  Dar continuidade ao que deu certo de um governo 

para o outro, também seria de suma importância.  

Enfim, têm-se na Swot informações que permitem a superação das fraquezas 

identificadas; as forças internas como motivador; a neutralização das ameaças e as 

oportunidades como fator de estímulo a valorização do Agente de Controle de Endemias. 
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3 – Referencial Teórico  

3.1 – Visões Antagônicas Sobre o Servidor Público 

Atualmente muito se tem dito a respeito do servidor público e de sua valorização 

enquanto aquele que serve o Estado. Sem sombra de dúvidas, é um tema gerador de grandes 

discussões pelo fato de envolver diversos aspectos, entre eles, administrativos, sociais, 

econômicos, culturais e políticos, e que, ao chegar ao aspecto político, muitas vezes acaba 

emperrando a sua devida valorização. Vale a ressalva que o material humano, por sua 

especificidade, constitui-se o ativo mais importante em uma cadeia trabalhista.  

Seguindo esta linha de pensamento, Santana (2011,p.6), afirma que qualquer pessoa, 

ao se sentir valorizada pela organização tende a melhorar seu desempenho, numa prática 

quase que automática, tentando reduzir ou até sanar efeitos negativos, como por exemplo a 

baixa qualidade do serviço prestado. A não motivação pode de alguma forma, apresentar 

reflexos na forma como este servidor realiza seu serviço junto à comunidade, 

consequentemente, “manchando” a imagem da máquina pública em geral. 

Maximiano (2010, p.218), afirma que a base das organizações são as pessoas, e que 

elas são o centro de toda e qualquer administração, são o capital mais importante em qualquer 

organização e não o sistema técnico em si. Sem pessoas motivadas, pode-se se ter o melhor 

sistema técnico do mundo, que o mesmo não subsistirá.  

De acordo com Souza (2002, p. 33), “a sociedade responsabiliza o dispositivo da 

estabilidade pelo agravamento do processo de acomodação, perda de qualidade e deficiência 

no atendimento às necessidades da sociedade”. 

Há tempos que a imagem dos servidores, nesta linha de raciocínio, vem sendo 

depreciada. Diogo Costa, em seu artigo, O funcionalismo público, a drenagem dos cérebros, e 

os efeitos deletérios sobre a iniciativa privada (2016), aborda justamente esta questão, 

criticando o excesso de “regalias” em detrimento do setor privado. Acredita-se que, se o 

funcionário público é ineficiente é porque o Estado também o é. É o que constata Ferrari 

(2003) quando diz que para ter um servidor eficiente e honesto é preciso antes dar a ele as 

condições necessárias como: oportunidade de modernização, atualização e reciclagem, além 

de um salário compatível com sua função. E isso, é atribuição do Estado. 
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Diniz et al. (2016, p. 15) afirmam que  

A contribuição dos servidores públicos é imprescindível para que eficiência desejada 

seja atingida no serviço público. Assim, é necessário que o pessoal que compõe os 

quadros do funcionalismo público seja competente e motivado. Nesse sentido, 

estabelece-se um desafio para o governo, enquanto empregador e garantidor do bem-

estar da sociedade brasileira: buscar meios que mantenham níveis adequados de 

satisfação do quadro de pessoal, para que se possa atender bem aos anseios da 

sociedade. 

 

Segundo Cardoso (2012, p. 1), 

A gestão de recursos humanos no serviço público tem como objetivo adequar os 

ideais da administração pública gerencial à realidade dos servidores públicos. Nos 

dias atuais, a obtenção e manutenção de um quadro de servidores bem formados, 

capacitados e motivados se transformaram em finalidade primordial a ser perseguida 

pelos órgãos que, por sua vez, são cobrados em relação a sua eficiência por uma 

sociedade cada vez mais consciente sobre o papel do Estado contemporâneo. 

 

Os autores acima convergem para o fato da importância de uma gestão que valorize o 

servidor público, como sendo este o responsável pelo desenvolvimento de tarefas que irão 

culminar no bem estar da sociedade. Pessoas motivadas tendem a produzir mais e melhor, 

permitindo assim que a máquina pública possa atingir a sua efetividade. 

3.2 – A Importância da Valorização do Servidor Público 

Frederick Herzberg, autor que elaborou a Teoria dos Dois Fatores, aborda a situação 

de motivação e satisfação das pessoas. Para ele, há dois fatores distintos que precisam ser 

considerados, a satisfação e a insatisfação. (HERZBERG, 1973) 

De acordo com este autor, existem dois fatores que seriam responsáveis pela 

satisfação ou não no ambiente de trabalho.  Seriam os fatores higiênicos e os motivacionais. 

Os higiênicos se referem ao meio onde o funcionário atua, algo fora do controle dos 

funcionários.  Já os motivacionais tem relação com as tarefas e dos deveres do cargo em si. 

Envolve sentimentos, de realização e crescimento profissional. 

Como foi dito, um servidor motivado, valorizado e reconhecido naquilo que faz, 

produzirá mais e melhor e o resultado para a sociedade será amplamente perceptível. O que 

geralmente se observa é que à medida que o tempo passa, o servidor em geral, e no caso 

específico, o ACE - “a sua implicação, aos poucos, decai e chega a patamares de apatia, 
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resistência passiva, presentismo, ou mesmo valores negativos (resistência ativa, absentismo, 

escapismo)” (SILVEIRA;TRINDADE, 2013, p. 17).  

Queiroz (2010, p.6), deixa claro que um plano de carreira é de extrema importância 

em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, pois motiva o funcionário a dar mais de 

si, pois sabe que será recompensado financeiramente, e ainda com possibilidades de 

crescimento na própria carreira. 

Conforme Ibanes (2016, p.1), 

O fato de não ser devidamente aproveitado em suas funções, considerando sua 

formação e experiência, o pouco ou inexistente poder de decisão, um ambiente de 

trabalho ruim ou insalubre, ou mesmo o fato de trabalhar por toda a vida dentro da 

mesma organização, são importantes causas da falta de motivação dos servidores 

públicos. 

 

Em suma, os autores acima citados convergem para o cerne da questão em que 

pessoas motivadas tendem a produzir mais e melhor e que isso de fato, reflete na melhoria dos 

serviços prestados à população.  

4 – Plano de Ação 

No Plano de Ação iremos utilizar a ferramenta 5W2H que tem como finalidade de 

simplificar a elaboração de projetos e facilitar o entendimento e a execução das mais diversas 

tarefas. O seu uso visa diminuir os ruídos de comunicação entre pessoas, departamentos e 

projetos para aumentar a eficiência como um todo. Através da 5W2H são definidos projetos 

especificados a partir da resposta de 7 perguntas relacionadas com as letras “W” e “H”: what? (o 

que?); who? (quem?); when? (quando?); where? (onde?); why? (por quê?); how? (como?); how 

much? (quanto custará?). 

No quadro abaixo apresentaremos as soluções viáveis para que possamos alcançar a 

valorização dos Agentes de Controle de Endemias. 
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Quadro 2 – Ferramenta 5w2h 

What? Why? How? Where? Who? When? How Much? 

O que? Por que? Como? Onde? Quem? Quando? Quanto? 

Criação de 

Políticas de 

valorização 

do ACE 

Para 

motivação 

dos 

funcionários 

Com a 

criação de 

política de 

cargos e 

salários 

Câmara dos 

deputados e 

Senado 

Deputados e 

Senadores 

Imediatamente 

após a criação 

da lei 

Percentual a ser 

definido pela 

lei 

Parceria 

com 

Associação 

de 

Moradores 

dos bairros 

Para facilitar 

acesso do 

ACE nas 

residências 

Através de 

reuniões 

entre a 

comunidade 

associações 

Nas clínicas da 

Família e nas 

Associações 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde e 

Associações 

Assim que 

possível 
Nenhum custo 

Cursos de 

capacitação 

na área 

especifica 

Capacitação 

específica 
Formação 

de Turmas 

Nos Auditórios 

dos Hospitais 

do Munícipio 

Ofertados 

pela SMS 
Cursos 

semestrais 

Valor a ser 

combinado 

com os 

palestrantes 
 

O Plano de Ação acima ressaltou os pontos principais como possíveis soluções na 

emblemática valorização do ACE da Prefeitura do Rio de Janeiro. Propôs 3 (três) ações a 

executar: criação de políticas de valorização, por intencionalidade a motivação dos servidores 

em questão, através de uma política de criação de cargos e salários, num percentual a ser 

definido por lei. Propôs também parcerias com as Associações de Moradores dos bairros, de 

forma a facilitar o acesso e montar estratégias de colaboração, sem que haja custos para tal 

ação. E por último, cursos de capacitação específicos na área de atuação nos auditórios dos 

hospitais municipais com palestrantes da área para uma melhor formação. 

5 – Conclusão 

O presente relatório técnico teve por intencionalidade analisar a prática do Agente de 

Controle de Endemias da Prefeitura do Rio de Janeiro, mais conhecido como mata-mosquitos 

ou ACE. Procurou apresentar através deste, que o servidor público quando valorizado, seja ele 

de qualquer âmbito, mas neste caso especifico, o ACE, tende a produzir mais e melhor, 

beneficiando a todos na coletividade. 

Foram analisados documentos que embasaram a criação do referido cargo e o 

concurso que regeu a contratação dos referidos servidores, entre outros documentos tão  

importantes quanto.  
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Diante do exposto acima, possíveis soluções foram apresentadas como forma de 

valorizar este profissional: Política de cargos e salários com base na escolarização destes 

servidores; cursos de capacitação específicos na área em que se destinam; campanhas de 

conscientização da população para aceitação deste profissional; entre outras sugestões que 

visaram a contribuir de forma significativa nesta realidade. 

As limitações do presente trabalho residiram em encontrar na equipe, quem pudesse 

responder a questionários que abalizassem o presente relatório, por receio de uma possível 

retaliação superior. Desta forma, o presente foi baseado em revisão bibliográfica e observação 

da prática cotidiana dos ACEs. 

Deixa-se como sugestão para trabalhos futuros, que se aprofunde o assunto baseado 

na procura dos fatores motivacionais específicos, através de um estudo de caso com aplicação 

de um questionário. Desta forma irá ocorrer um detalhamento dos fatores motivacionais 

realmente existentes dentro do setor público municipal carioca. 

Conclui-se que os objetivos propostos foram atingidos na medida em que foi possível 

analisar diferentes e importantes documentos, correlacionando-os com a prática cotidiana e a 

partir das análises, levantar sugestões pertinentes à valorização deste servidor, a fim de que o 

mesmo se sinta motivado e com isso, produza mais e melhor para o bem de toda uma 

coletividade.  
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