
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

1 

 

O Desafio dos Gestores na Motivação dos Servidores 
 

 
Cássia Maria de Paiva Miranda dos Santos – cassiasoul@hotmail.com – Polo Belford Roxo. UFF/ICHS 

 

 

Resumo: O presente artigo procura analisar os desafios dos gestores na motivação dos servidores 

públicos e objetiva identificar os estímulos que possam ser utilizados neste sentido. Trata da 

importância da motivação no ambiente organizacional para que os objetivos institucionais sejam 

alcançados. Busca traçar um panorama entre as teorias iniciais e as que se consolidaram como fonte 

de pesquisa, discorrendo sobre os seus fundamentos e destacando o papel que tem a liderança no 

estímulo motivacional na Administração Pública. Apoia-se em uma pesquisa teórica através de 

análise documental e de um estudo de campo, proporcionando um comparativo entre o que foi 

depreendido nas teorias e o modelo de gestão aplicado. A conclusão demonstrou ser a motivação 

um processo desafiador, pois, muito embora possua características intrínsecas, o papel da liderança 

tem se mostrado fundamental, se não na promoção, na manutenção do estímulo. 

 

Palavras-chave: Motivação, Organização Pública e Psicologia Organizacional. 

 

 

1 – Introdução 
 

 A missão das organizações é o atendimento aos anseios da sociedade onde estão inseridas, 

dentro das suas lógicas institucionais, sejam elas privadas ou públicas, conforme atestam Trigueiro 

e Marques (2009, p. 76) na afirmativa de que, todas as organizações devem oferecer produtos e 

serviços atendendo às necessidades de seu público. O presente artigo aborda a motivação do 

servidor público como sendo fundamental para o desempenho das atividades propostas pelas 

organizações. Visa não só investigar a questão intrínseca ao indivíduo e fatores desmotivacionais, 

como também, analisar os desafios dos gestores públicos na motivação dos servidores e, 

principalmente, identificar os estímulos e incentivos que possam ser utilizados como ferramentas 

pelas lideranças em prol da coletividade, buscando meios para resgatar a motivação interna e fazê-la 

aflorar nos ambientes de trabalho. De acordo com Maximiano (2006, p.274), o estudo da motivação 

é um dos temas centrais do enfoque comportamental, porque é necessário compreender os 

mecanismos que movimentam as pessoas. 

 Neste sentido, a motivação se torna um desafio para os gestores, especialmente os dos 

setores públicos que, por conta das limitações impostas pela legislação do setor, possuem uma 

atuação restrita no que tange às políticas de gestão de pessoal. Quanto aos servidores públicos das 

demais funções, muitos não se sentem motivados o suficiente para apresentar um trabalho de 

excelência, buscar aprimoramento e atuar com eficiência e eficácia, como preceitua a Constituição 

Federal. Mesmo em uma posição privilegiada frente a outros setores do mercado de trabalho no que 

tange à segurança em relação à estabilidade profissional, remuneração e status social, ainda assim, 

muitos não se sentem motivados, contrariando toda a expectativa da ocupação de um cargo público, 

muitas vezes tão almejado por grande parte da população, vide os números da concorrência nos 

concursos públicos. Fato é que, não obstante, estes servidores precisam como qualquer outro 

trabalhador, estarem motivados para o exercício das suas funções e deveres, em consonância com o 
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destaque do autor acima, de que a motivação ou a falta dela é a chave mestra para comportamentos 

de alto desempenho ou de indiferença e improdutividade. 

 Neste contexto, o presente estudo delineou como objetivos específicos reconhecer os 

modelos de motivação utilizados na Administração da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio da Fiocruz, observados no período de dezembro de 2017 a novembro de 2018, analisar 

fatores de motivação e desmotivação dos servidores do referido setor, discutir maneiras de 

possibilitar aos gestores manter a motivação da equipe no desempenho de suas funções em níveis 

satisfatórios e identificar meios de motivação para além de fatores ditos extrínsecos, como a 

remuneração, e intrínsecos, como o desejo da estabilidade. Seguindo essa lógica, Bergamini apud 

Balducci e Kanaane (2007, p. 137), afirmam que a motivação precisa ser compreendida sob o ponto de 

vista do caráter humano, da ética, do companheirismo, do espírito empreendedor e até mesmo do clima 

competitivo. Os autores apontam que a motivação é um processo que estimula o comportamento humano, 

proporcionando uma orientação das suas atitudes, intenções e condutas. 
 A escolha do tema se deu, especialmente, pela larga experiência profissional em órgãos 

públicos ao longo dos últimos dezessete anos, onde se vê que, iniciativas e pró-atividade por parte 

dos servidores se encontram bem abaixo do esperado na execução das atividades e das expectativas 

do seu público-alvo. Verificam-se também outros pontos negativos como, morosidade, altos índices 

de absenteísmo, atendimento ruim ou falta de atendimento, baixa qualidade e ineficiência nos 

resultados. O referido assunto ainda se justifica pela observação do importante papel dos gestores 

públicos na reversão do quadro descrito e, sobretudo, por esta ser uma posição almejada e que, 

provavelmente, deverá ser exercida por muitos egressos do curso de graduação em Administração 

Pública. 

 Pela amplitude da administração pública brasileira, para que o trabalho refletisse a realidade 

no serviço público, interessante seria buscar dados e informações sobre o tema da pesquisa nas mais 

diversas áreas governamentais que, com suas particularidades, possibilitariam uma leitura dos 

fatores motivacionais de cada setor de maneira específica. Para suprir esta questão, lançamos mão 

de uma pesquisa bibliográfica com os clássicos teóricos sobre o assunto. A intenção é que a 

compilação dos resultados possa contribuir com o maior número de interessados possíveis. De 

qualquer forma, delimitou-se o estudo na Administração da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, atento às medidas ou tentativas de motivação dos servidores 

no desempenho das suas funções, pelos gestores, para o atendimento aos objetivos organizacionais. 

Neste entendimento, expomos: 

 
[…] a função essencial do administrador é a de desencadear esse potencial 

motivador (grifo nosso) nas pessoas, ou seja, “uma pessoa corretamente motivada 

pode atingir melhor os seus próprios objetivos dirigindo seus próprios esforços 

para a realização dos objetivos da empresa”, afirmou McGregor (HERSEY; 

BLANCHARD, 1986 apud CAMARGO, 2009, p.61). 
 

 Sendo assim, o trabalho instiga a busca por meios de aprimoramento e facilitação do papel 

de liderança desempenhado por gestores públicos na motivação dos seus funcionários, e também, 

intenta possibilitar o autoconhecimento daquilo que motiva internamente cada indivíduo, ampliando 

as chances de se criar um clima e ambiente organizacionais mais entusiastas, determinantes no 

desempenho das atividades e objetivos afins, independente dos incentivos externos ou promovidos 

por outrem. O dilema da pesquisa se encontra na literatura moderna, que considera uma das duas 

correntes teóricas, a motivação extrínseca, uma falsa motivação. De acordo com Bergamini apud 
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Balducci e Kanaane (2007, p. 137), a motivação é um fenômeno intrínseco, visto que não se pode 

motivar o indivíduo por estímulos externos. Deste ponto surgem as principais perguntas: Como ou o 

quê fazer, na condição de gestor público, para que servidores públicos desmotivados desempenhem 

de maneira desejável, as funções para as quais foram designados? Ou ainda, o quê fazer para 

motivar os servidores no desempenho da função? 

 O estudo segue estruturado em autores como Cecília Whitaker Bergamini e nos clássicos 

teóricos da temática como Frederick Irving Herzberg (1959), Douglas McGregor (1960) e Abraham 

Harold Maslow (1943), dentre outros. Os conceitos pesquisados baseiam-se nas teorias de 

motivação como a Teoria X e Y de McGregor, a dos Fatores de Higiene e de Motivação de 

Herzberg e a das Necessidades Primárias e Secundárias de Maslow. Será utilizada uma metodologia 

qualitativa através de pesquisa empírica, analisando-se informações coletadas em questionários 

sobre o mote do estudo. 

 

 

2 – Revisão Bibliográfica 
 

 Atualmente, têm-se visto uma reestruturação dos modelos gerenciais e organizacionais onde, 

antigos padrões de comportamento, de lideranças e de tradicionais políticas de gestão de pessoas, 

estão sendo revisitados e revistos sistematicamente, buscando-se o aprendizado de novas formas de 

gerenciamento. 

 O artigo apresenta um esquema conceitual básico sobre Administração Pública, Motivação e 

Gestão de Pessoas com uma abordagem da Psicologia Organizacional, tendo em vista, a 

necessidade de uma análise reflexiva sobre as situações organizacionais envolvendo os 

profissionais. 

 O estudo apoia-se na proposta de oferecer aos gestores públicos um pouco mais de 

conhecimento sobre a motivação, seus conceitos e teorias, possibilitando-lhes identificar as 

questões relativas a ela nos ambientes de trabalho, refletindo sobre as possibilidades de atuação em 

meio à desmotivação do quadro funcional. 

 

2.1 - Administração Pública 
 

 A Administração Pública refere-se à gestão de bens e interesses da sociedade, no âmbito 

federal, estadual ou municipal, cuja finalidade é a satisfação das necessidades públicas. Ao tentar 

conceituar Administração Pública, encontram-se várias definições distintas, sendo que, dependendo 

da perspectiva adotada, a expressão pode realmente assumir significados diferentes. Para Granjeiro 

(2002, p. 23), a Administração Pública pode ser definida como “o conjunto de órgãos e entidades 

destinados a satisfazer, de forma regular e contínua, as necessidades sociais nos termos da lei”. 
 A administração pública gera produtos e esses produtos são bens e serviços postos à 

disposição da sociedade. Quando os bens e os interesses são da coletividade, a administração é 

pública, devendo visar o bem comum em prol dos interessados. 
 
Em sentido formal, a Administração Pública, é o conjunto de órgãos instituídos 

para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das 

funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços do próprio Estado 
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ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a 

Administração Pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à 

realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas 

(MEIRELLES, 2004, p. 64). 
 

 Portanto, a administração pública abrange o conjunto das pessoas e órgãos que exercem 

atividades administrativas, sempre em nome do interesse coletivo público, conforme o conceito de 

Meirelles (2004). 
 No Brasil, como em outros países da América Latina, os primeiros passos para uma gestão 

pública moderna efetivou-se a partir do processo de redemocratização do Estado, após anos de 

vigência de um regime militar ditatorial (1964-1985) que, dentre outras coisas, suprimiram os 

direitos e liberdades civis. Esta redemocratização foi legitimada através da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que tem como principal objetivo o interesse público (BRASIL, 2015, 

art. 37). 
 A atuação da gestão pública não é praticada visando à vontade própria nem a liberdade de 

ações, somente é permitida a realização dos atos de acordo com o que está previsto na lei. Na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), onde estão definidas as atribuições pertinentes à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, também rege os princípios da 

Administração Pública, em seu artigo 37 que diz: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência […]. 
 

 O princípio da eficiência, inserido mais recentemente na Constituição Federal através da 

Emenda Constitucional em 1998, visando o auxílio na transformação da administração burocrática 

em administração gerencial, valida a ideia de Garcia e Giacomossi (2014, p. 2) de que, para que o 

Estado alcance os seus objetivos e produza justiça social é essencial que toda a administração 

empenhe-se com eficiência. 

 Ainda segundo os autores acima, o dever de eficiência se impõe a todo agente público na 

realização de suas atribuições, que devem estar investidas de legalidade e exigem resultados 

positivos e satisfatórios no atendimento das necessidades da comunidade a que se destina, além de 

enfatizarem que a gestão eficiente é um dever do administrador e de que também é seu dever a 

consecução da gestão através dos seus administrados. 

 Estabelecido o elo entre gestão pública e gestão de pessoas para a busca de uma 

administração eficiente, torna-se imprescindível também, a identificação das causas que podem 

levar à sua ineficiência. Dentre estas, uma que causa significativo interesse é a motivação ou a 

desmotivação, devido à sua relevância na execução das atividades administrativas. 
 Destaca-se entre os conceitos referentes à gestão pública ora analisados, o papel do servidor 

público, responsável pela execução de atividades e tarefas no exercício das funções e cargos 

públicos para que a Administração Pública atinja os objetivos para os quais se propõe. Com efeito, 

para a execução de qualquer atividade, seja de maior ou menor grau de complexidade e/ou 

importância, o indivíduo precisa de estímulos, pois estes são a mola propulsora que o levará não só 

à simples realização das tarefas, mas também, à realização de forma aprazível e satisfatória. Neste 

ponto, identificamos a importância e eficiência da motivação que relatamos a seguir. 
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2.2 - Motivação 
 

2.2.1 – Conceito de Motivação 
 

 Sob o prisma de Chiavenato (2014), a motivação seria um processo psicológico essencial no 

que diz respeito ao comportamento humano e seria praticamente impossível compreender os 

relacionamentos existentes entre pessoas sem um mínimo conhecimento da motivação em seu 

comportamento. 
 A motivação é um processo, um efeito resultante e não uma causa, e segue por fases, muitas 

vezes difícil de ser absorvida com exatidão. Ela é intrínseca ao ser humano, logo, cada pessoa tem o 

seu modo de se sentir motivado, de maneira individual, em razão de que cada um tem um objetivo 

incomum a ser atingindo, visto que depende das necessidades, expectativas e anseios de cada ente. 
 

A palavra motivação deriva do latim motivus, movere que significa mover. Em seu 

sentido original, a palavra indica o processo pelo qual o comportamento humano é 

estimulado, estimulado ou energizado por algum tipo de motivo ou razão. Motivo, 

motor e emoção são palavras que tem a mesma raiz, (MAXIMIANO, 2004 p.268). 
 

 Definir exatamente o conceito de motivação é algo complexo. De maneira generalizada, 

seria um incentivo a tudo aquilo que estimula a pessoa a agir de determinada forma. Esse impulso à 

ação é provocado tanto por um estímulo externo, advindo do ambiente, como também pode ser 

gerado internamente nos processos mentais do indivíduo, associado à parte cognitiva de cada um, 

movido pelo modo como se pensa, acredita e pressente. Consoante a isto, Bergamini (1998, p. 11) 

afirma que esses processos mentais podem, até certo ponto, serem considerados consequências do 

processo motivacional, mas não explicam como se chegou até eles nem como eles apareceram. O 

que se sabe atualmente, é que a motivação é muito mais extensa do que os comportamentos ou 

estados que tem a capacidade de disparar, (BERGAMINI, 1998, p. 11). 

 As pessoas, em sua maioria, são díspares no que tange à motivação. As necessidades, assim 

como os valores sociais, variam de indivíduo para indivíduo e também de situação para situação, 

colacionando diversos padrões de comportamento. Até mesmo as habilidades para se atingir os 

objetivos são bastantes diferentes, podendo ocasionar certa tribulação na forma com que as 

capacidades se apresentam em cada sujeito, variando conforme a situação exposta. 

 

2.2.2 – Teorias da Motivação 
 

 Torna-se fundamental analisar o histórico das teorias da motivação e aquelas que ainda são 

referência nos dias atuais, bem como, os estudos sobre o comportamento humano e fatores 

motivacionais, com o objetivo de identificar os pontos que podem ser aplicados à gestão de recursos 

humanos nas entidades públicas. As teorias de conteúdo motivacional trazem investigações sobre 

quais fatores agem sobre as pessoas para mover seu comportamento. 

 As teorias sobre motivação extrínseca sugerem que fatores externos aos indivíduos, como o 

meio ambiente, por exemplo, são capazes de motivá-los e consideram que todos reagem da mesma 

maneira aos mesmos estímulos. 

 Nesta linha, durante o modelo de administração desenvolvido por Frederick Taylor, Pai da 

Administração Científica, existia a recompensa em troca de produtividade. Já na Escola de Relações 
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Humanas, de Elton Mayo, dava-se ênfase ao comportamento interpessoal e à valorização de cada 

indivíduo, ou seja, a recompensa era substituída pelo relacionamento como recurso motivacional, 

mantendo sempre o aspecto extrínseco, segundo Bergamini (2013, p. 8). 

 Douglas McGregor fez uma contraposição de bases teóricas conhecida como Teoria X e Y, 

assumindo que um grupo “X”, seria formado por pessoas preguiçosas que precisariam de comando, 

controle permanente, imposição de regras e atividades rotineiras. Este grupo seria caracterizado pela 

centralização de poder e decisão, onde os indivíduos prefeririam ser dirigidos e eram enxergados 

como recursos. O segundo grupo, “Y”, agregaria pessoas esforçadas, com inciativa, gosto pelo 

trabalho, autocontrole, autonomia e liberdade, com participação nas decisões e atividades criativas, 

além de serem consideradas como colaboradores e que gostavam de assumir responsabilidades. 

 Em outro sentido, Maslow apresenta uma Pirâmide representando a Teorias das 

Necessidades Humanas, em uma hierarquia de cinco necessidades que estimulariam as pessoas a 

moverem-se até atingirem a sua autorrealização. Nela, a base foi composta pelas necessidades 

fisiológicas, como fome e sede, seguida pelas necessidades de proteção e sociais (interagindo 

afetivamente e buscando aceitação), de estima externa (reconhecimento e atenção) e interna 

(independência e liberdade), até o topo onde alcançariam a própria autorrealização, desenvolvendo 

competências e realizando o seu potencial, de acordo Camargo (2009, p. 47). Nesta teoria, as 

necessidades de nível baixo seriam satisfeitas externamente, no contexto do trabalho, por meio dos 

salários e da estabilidade no emprego, corroborando com o aspecto extrínseco desta e das teorias 

anteriores. 

 Herzberg também elenca a sua relação de necessidades, que difere das de Maslow no que 

tange à relação de hierarquia e interdependência entre elas. Para o autor, as necessidades seriam 

independentes e não precisariam seguir uma ordem de atingimento para que se dedicassem às 

outras, segundo Cohen e Fink, (2003, p.151). 

 À medida que estudos foram avançando, as teorias foram se transformando acerca do tema. 

Em concordância, Klein e Mascarenhas (2006, p. 17) afirmam que “a questão é relevante para a 

administração pública brasileira, pois problemas de evasão e insatisfação profissional têm sido 

observados em várias carreiras públicas no país.” Os estudos passam a apontar que a motivação se 

relaciona tanto com fatores intrínsecos quanto com fatores extrínsecos, logo, a importância de se 

considerar os fundamentos institucionais e aspectos culturais das carreiras públicas como estratégia 

para investigar as dinâmicas motivacionais que impactam as decisões profissionais dos servidores, 

reforçam os autores acima. 

 Importante observar também, a influência dos gestores na motivação dos demais servidores 

públicos nas organizações. Consoante a isto, Ferreira (2012, p. 01) afirma que a liderança possui a 

capacidade de disparar a motivação dos seus funcionários, estando apto a fornecer um ambiente 

favorável baseado no seu inter-relacionamento com o liderado. Verifica-se aqui, que o papel do 

gestor no estímulo motivacional dos demais servidores pode ser fundamental para o alcance dos 

esforços necessários para a realização das atividades na Administração Pública. Através de 

pesquisas, a autora conseguiu demonstrar que a liderança possui a faculdade de criar um ambiente 

propício à ação que ela deseja que aconteça. Considera-se assim, que o perfil da liderança é um 

fator que influencia o clima organizacional. Isto posto, buscou-se encontrar maneiras de se fazer um 

paralelo para que as suas considerações possam vir a contribuir na construção de um ambiente 

motivado nas gestões próprias dos setores públicos. 
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2.3 – Gestão de Pessoas 
 

 Assim como nas empresas privadas, no terceiro setor e demais entidades, nos órgãos 

públicos são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, ou seja, são elas as responsáveis pela 

realização das tarefas e pela consecução dos objetivos e metas institucionais. Garcia e Giacomossi 

(2014, p. 7) confirmam dizendo que o desempenho da administração pública implica em atividade 

com pessoas, neste caso específico, através dos servidores públicos e, por esta razão, o enfoque em 

Gestão de Pessoas. 

 Ainda nesta linha, os autores acima (2014 apud CHIAVENATO, 2010, P. 29) definiram que 

o mais importante bem das instituições são as pessoas, reafirmando a dependência da administração 

pública de pessoas para o alcance dos seus objetivos, enquanto estas se utilizam do exercício do 

trabalho para atingirem os seus objetivos pessoais, agindo assim, de maneira motivada. 

 Liderar pessoas dentro de uma perspectiva de administração gerencial contemporânea faz 

dos gestores públicos, servidores responsáveis não só pelo atingimento das metas institucionais 

dentro dos conceitos de eficiência e eficácia, que visam nos setores governamentais o bem comum 

como objetivo final, como também, pessoas capazes de desenvolverem competências diversas, 

sabendo administrar conflitos, culturas, crenças e valores pessoais. Citando Camargo (2009, p. 98), 

a liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. 

 É uma área de grandes desafios, tendo em vista, o caráter sociocultural dinâmico das 

relações interpessoais e organizacionais, a abordagem mais humana voltada para a percepção 

individual e as especificidades do setor público, porém, com a evolução das técnicas, das práticas da 

administração e o aperfeiçoamento das teorias sobre comportamento organizacional, a atuação da 

área de Gestão de Pessoas deve ser cada vez mais orientada para a atração, fixação, motivação 

(grifo nosso), treinamento, desenvolvimento e encaminhamento de pessoas , segundo Vieira et al, 

(2011, p. 8). 

 Dando continuidade, os autores acima ressaltam que as pessoas precisam ser vistas como 

parte estratégica das organizações, capazes de promover um diferencial em busca da efetividade e 

não apenas como um recurso operacional, (2011, p. 8), porém, nas instituições públicas há de se 

destacar as especificidades regidas e normatizadas por força de Lei e se aprofundar em estudos de 

novas práticas e aplicabilidade no setor, na conjugação dos conceitos de efetividade e motivação. 
 

 

3 – Metodologia 

 
 Foi realizada uma pesquisa teórica empírica através de análise documental e a observação 

dos gestores e demais trabalhadores integrantes da Administração da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio da Fiocruz, no período de dezembro de 2017 a novembro de 2018. Para tanto, 

realizou-se uma associação entre o método dedutivo e o estudo crítico aprofundado do material 

bibliográfico pesquisado, trazendo fundamentações e posicionamentos dos autores quanto ao tema 

abordado e a participação artificial que, segundo Gil (2007, apud ZANELLA, 2009, p.97), ocorre 

quando o pesquisador participa do fenômeno somente no período de investigação. A pesquisa 

também foi realizada por meio de um questionário estruturado com abordagem qualitativa, devido 

ao reduzido número de participantes, com respostas previamente elaboradas e posterior análise das 

perspectivas dos integrantes do quadro administrativo da entidade acima acerca da motivação 

organizacional. 
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 A pesquisa teve como universo vinte e quatro funcionários da Coordenação da 

Administração da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que compreende a Coordenação 

em si, a Seção de Gestão de Pessoas – SGP, a de Materiais e Compras – SMC, a de Contratos 

Administrativos – SCA, a Seção Financeira – SFI, a de Patrimônio – SPA, a de Manutenção e 

Infraestrutura – INFRA, a do Arquivo, do Protocolo e da Reprografia. Com exceção da 

Infraestrutura, do Arquivo e da Reprografia, todos os demais setores são chefiados por servidores 

públicos concursados. Os dois primeiros são chefiados por funcionários terceirizados e a 

Reprografia é diretamente ligada à Coordenação. Todos os servidores possuem faixa etária entre 26 

e 56 anos e cada gênero feminino e masculino, compreende 50% do total dos mesmos. A escolha do 

local se deu pela facilidade de acesso, tendo em vista a realização de estágio pela autora do 

Trabalho na Instituição e, principalmente, pela possibilidade de enriquecimento dos resultados, 

proporcionado por diferentes pontos de vista, já que o perfil do grupo é composto por servidores 

públicos (gestores e demais funções) e terceirizados (também em cargos de gestão), uma estagiária 

e, dentre estes, três trabalhadores com deficiência auditiva, propiciando assim, uma variedade de 

opiniões e posicionamentos que possibilitaram uma análise diversificada a respeito da temática 

tratada. 
 A coleta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados, com preenchimento 

prévio de identificação dos perfis dos participantes seguido por perguntas com respostas 

previamente elaboradas a respeito do tema. Durante a aplicação dos questionários puderam ser 

realizadas breves perguntas quando havia a necessidade de esclarecimentos sobre as questões ou o 

assunto. 

 A primeira parte da enquete intentou verificar o nível de entendimento que os participantes 

teriam a respeito dos conceitos motivacionais e ratificar os apontamentos depreendidos nas teorias. 

Na segunda parte, o objetivo foi detectar sinais de motivação no local estudado e as tentativas dos 

gestores em motivar os servidores. 

 Uma das limitações do método escolhido diz respeito à subjetividade das interpretações das 

questões, tanto com relação às perguntas quanto à análise das respostas, podendo provocar um 

grande volume de informações. Os resultados desse tipo de pesquisa podem ser específicos e bem 

limitados e a sua realização depende quase que completamente da disposição dos entrevistados em 

contribuírem com o trabalho, tornando um processo demorado e que exige experiência no trato 

social pela autora do estudo. Dos 24 convidados a responderem ao questionário, efetivamente, 11 

deram um retorno. Destes, 4 na função de gestor, todos servidores públicos, e 7 nas demais funções, 

sendo uma delas, estagiária. Também poderiam ocorrer interferências do ponto de vista do 

pesquisador caso fosse necessária à utilização do recurso da entrevista para esclarecimentos, de 

acordo com Zanella (2009, p. 75), porém, este meio não foi utilizado, garantindo um perfil 

completamente imparcial aos resultados. 

 

 

4 – Resultados e discussões 
 

 Acerca de toda a discussão, certa se torna a complexidade tanto da natureza humana quanto 

da temática, apontada por Cecília Bergamini (2013, p. 10) como imprópria para uma proposta de 

modelo seguro de gestão, toda teoria que favorece apenas um único fator de motivação. 

 No avanço do estudo descobriu-se que a motivação conhecida como extrínseca nada mais é 

do que uma falsa motivação. Deci, E. L (1998, p.58 apud BERGAMINI, 2013, p.8) afirma que 
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recompensas e até mesmo controles são muitas vezes chamados de motivação extrínseca, porém, 

podem ser considerados como uma forma de controle comportamental, de condicionamento, 

desvirtuando o conceito de motivação. A autora ainda destaca que a motivação extrínseca pode até 

ser um procedimento mais fácil de ser utilizado, que provoca respostas rápidas, entretanto, muito 

pouco duradouras. 

 Aqui, o papel do gestor na motivação dos demais servidores fica aparentemente reduzido, 

destinado a apenas mantê-las em níveis satisfatórios. Porém, essa não é uma tarefa simples. Ao 

contrário. O desafio torna-se ainda maior, pois, o gestor terá que investir no conhecimento de 

maneira sistemática sobre todos os desejos daqueles sob a sua supervisão e direcionar estímulos 

individuais, tendo em vista que, aquilo que motiva a um pode não ter o mesmo sentido para o outro. 

Tudo isso despenderia tempo e recursos que normalmente não são disponibilizados na 

Administração Pública. 

 Nessa perspectiva, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de realizar um comparativo 

entre o que foi depreendido nas teorias, o modelo de gestão aplicado e as expectativas dos 

profissionais. 

 Neste momento, experimentou-se saber qual seria o entendimento das pessoas sobre 

motivação. Os resultados seguem abaixo: 

 

 
Quadro 1: Respostas dadas pelos gestores 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Em torno de 66% dos gestores demonstraram ter alcance dos conceitos mais atuais sobre 

motivação respondendo que é algo independente e que parece nascer do mundo interior de cada um 

e que também pode ser qualquer forma de movimentação de pessoas independentemente de sua 

origem ou finalidade. 
 Já entre os membros da equipe, apenas cerca de 30% se aproximaram das teorias mais 

recentes sobre motivação. Mais da metade acredita que motivação nada mais é do que experimentar 

momentos de alegria, de entusiasmo, de bem-estar ou de euforia. 
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Quadro 2: Respostas dadas pelos demais servidores 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O resultado demonstra que antes de qualquer inciativa no sentido de motivar os servidores, 

torna-se imprescindível conversas a respeito do tema e seus conceitos, esclarecendo aquilo que é 

aceito e o que pode ser feito dentro da lógica do assunto. Quanto ao papel do gestor na motivação 

dos demais funcionários, 66,7% das chefias acreditam que devem descobrir que tipo de estímulo 

adotar, em consonância com 71,4% dos servidores. De acordo com Bergamini, (1998, p. 14), 

quando se aceita que a motivação é um processo intrínseco que surge das necessidades de cada um, 

se torna praticamente improdutivo qualquer esforço de estimular o comportamento humano, e 

orienta que, neste caso, é melhor deixar de lado qualquer tentativa de administrar a motivação. Feito 

este levantamento, a complexidade do assunto toma um vulto ainda maior, visto que, por 

consequência, descobre-se que ninguém é capaz de motivar o outro, ou seja, a verdadeira 

motivação, a intrínseca, depende unicamente das necessidades de cada um e dos valores agregados 

a elas para se sentir realizado. 

 O estudo também apontou a importância da convergência entre as propostas dos gestores e 

os fatores capazes de manter satisfatórios os níveis de motivação da equipe, solicitando que fossem 

respondidas questões que afligem as pessoas na execução do seu trabalho, tanto como líderes 

quanto como liderados. As expectativas analisadas referem-se tanto ao aspecto profissional quanto 

ao pessoal, construído através de valores e identidades culturais, experiências, crenças e desejos 

individuais. Neste ponto, apurou-se que, com relação ao conhecimento dos gestores para o exercício 

dos cargos, à abertura para sugestões no modelo de gestão, ao grau de satisfação com as condições 

físicas do trabalho e à autonomia para propositura de melhorias, ambos os grupos concordam na 

mesma medida ou em sua totalidade, superando a visão da Teoria X, onde funcionários são 

considerados irresponsáveis e sem autocontrole e indo ao encontro da Y, ambas de McGregor, em 

que administradores acreditam que a sua função essencial seria a de desencadear um potencial 

motivador nas pessoas para que as mesmas fossem capazes de buscar a autorrealização, 

convergindo-a aos objetivos organizacionais. 
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 Individualmente, também se verificou que a opinião dos partícipes coincide quando o 

assunto é a satisfação com o cargo, nível de treinamento e orientação, segurança (proteção contra 

ameaças, estabilidade e educação), relacionamento entre a equipe, relacionamento entre esta e a 

chefia, satisfação com o salário, estabilidade, informações e resultados, sentido do trabalho, gosto 

por aquilo que se faz, comparação das tarefas com relação ao cargo, comunicação e aprendizagem. 

 Entre 32 (trinta e duas) questões, em 11 (onze), ou seja, em apenas um terço do total houve 

divergência de ideias entre gestores e sua equipe. Em situações como reconhecimento do trabalho 

em grupo, relacionamento com a equipe, reconhecimento pelo próprio trabalho, condições de 

mediação de conflitos e de oferta oportunidades para o desenvolvimento de novas competências, os 

gestores fazem o reconhecimento das suas próprias limitações, porém, recebem boas avaliações da 

equipe. Isto sugere que, talvez, possa ocorrer uma falha na comunicação que não deve ser levada 

adiante, visto que, um sentimento negativo quanto aos resultados pode desencadear um processo de 

baixa nos níveis de satisfação, contrária à proposta de se manter motivado para a orientação dos 

demais servidores sob a sua responsabilidade. Aqui, um feedback torna-se uma ferramenta 

fundamental. 

 Os gráficos a seguir demonstram os fatores incomuns capazes de manter ou promover a 

motivação individual, o que facilita a proposta de melhoria no ambiente organizacional. 

 

 

Quadro 3: Respostas dadas pelos gestores 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A totalidade dos gestores participantes afirma considerar a integração da equipe de trabalho, 

o principal fator de motivação no ambiente organizacional, acompanhada pela autonomia, pelos 

desafios, poder de decisão, relação com a equipe, valorização e reconhecimento do trabalho, 

retratando um sentimento atual. 
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Quadro 4: Respostas dadas pelos demais servidores 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Já entre os demais integrantes da equipe, o fator principal de motivação dentro da atual 

realidade é: gostar daquilo que se faz, seguido pela integração da equipe, qualidade dos 

treinamentos que recebem, imagem da instituição, relacionamento com a chefia e valorização e 

reconhecimento pelo trabalho executado. Neste aspecto, podemos identificar características 

apontadas pela Escola de Relações Humanas, de Mayo, “onde a satisfação no trabalho estava 

associada à valorização social do indivíduo”, (CAMARGO, 2009, p.31). 

 Estes resultados apontaram fatores motivacionais correlatos entre gestores e suas equipes, 

demonstrando uma convergência de ideias e expectativas que auxiliam no clima organizacional e 

que facilitam a manutenção dos níveis de satisfação adequados, em consonância com Bergamini 

que diz que objetivos pessoais e organizacionais precisam conviver em harmonia e se 

complementarem para que sejam fontes de plena realização, (2013, p. 14). 

 

 

5 - Conclusão 

 

 O apanhado geral no âmbito da Administração da Escola Politécnica apresentou um 

conjunto de aspectos positivos, quais sejam: pensamento alinhado, ambiente equilibrado entre 

expectativas e iniciativas e um universo propício para a manutenção da motivação nos níveis 

satisfatórios. 

 Os resultados acima destacam que fatores como integração da equipe de trabalho, poder de 

decisão ou participação nas decisões, valorização e reconhecimento pelo trabalho exercido possuem 

significados semelhantes para os participantes da pesquisa, independentemente do seu cargo ou 

função exercida, alinhados aos pressupostos apresentados no referencial teórico de que o trabalho 
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representa uma fonte de oportunidade com a qual cada um conta para atender seus anseios e 

projetos pessoais de identidade como ser único. 

 Vale destacar a identificação da verdadeira motivação, a intrínseca, através da pesquisa. 

Fatores como a satisfação com o cargo, informações e resultados sobre as atividades, sentido do 

trabalho e o gosto pelas tarefas e a sua comparação com relação aos cargos, são evidências 

contundentes da existência de motivação no ambiente analisado, visto que, conforme apurado no 

apanhado bibliográfico, valores embutidos ao trabalho, e não acrescentados a ele, é que são capazes 

de manter a motivação para o ofício. 

 A consonância de significados dos resultados apresentados é importante para que objetivos 

pessoais e organizacionais, representados aqui na figura dos gestores públicos, possam coexistir e 

complementar-se de forma harmoniosa na busca da sua realização, conforme depreendido nas 

referências teóricas, satisfazendo o objetivo geral do estudo que foi o de identificar e analisar os 

estímulos e incentivos possíveis de serem utilizados como ferramentas pelos gestores públicos na 

motivação dos servidores. 

 Ainda interessa relatar a experiência da pesquisa de campo como observadora presencial. A 

participação ativa no ambiente pesquisado trouxe um fator surpreendentemente contraditório ao que 

foi apreendido durante todo o estudo. Um modelo de gestão participativa voltada para a autonomia, 

liberdade de escolha, estímulo criativo, delegação de responsabilidade, participação nas decisões e 

relações estabelecidas na base da confiança entre os gestores e sua equipe, despertaram uma 

profunda admiração e vontade de seguir exemplos de liderança e de gestão, desconstruindo 

afirmações de que “ninguém pode motivar o outro”. Ao invés disso, demonstraram que sim, o outro 

pode despertar a motivação, servindo como modelo ou padrão a ser alcançado, proporcionando 

satisfação àqueles que desejam atingir comportamento semelhante e trazendo alento para o 

questionamento que inspirou o estudo sobre a temática: “Como ou o quê fazer, na condição de 

gestor público, para motivar os demais servidores para o desempenho da função?”. 

 O estudo ressalta que não existem regras gerais no que diz respeito a melhor maneira de 

gerir pessoas e/ou motivá-las, uma vez que, segundo as teorias apresentadas, as pessoas não fazem 

as mesmas coisas pelas mesmas razões e não existe uma única causa que por si só cubra todos os 

tipos de ações, representando o principal desafio dos gestores modernos e eficazes. 

 Ainda cabe salientar que mesmo as doutrinas reafirmando o caráter intrínseco da motivação, 

isto não isenta o papel da liderança na sua administração. Contrariamente, o caráter individual da 

motivação exige habilidade e competência no trato com as pessoas, fazendo com que as mesmas 

produzam e colaborem para que as organizações públicas ou privadas atinjam os seus objetivos, 

sem deixarem de lado a sua própria realização. Torna-se, portanto, imperiosa a capacidade de 

manter funcionários motivados no exercício das suas funções, transformando líderes, quase que em 

corresponsáveis pela motivação dos indivíduos e, acima de tudo, responsáveis pela sua motivação 

em particular. 

 Em uma Administração Pública moderna, onde a gestão de pessoas tem ocupado cada vez 

mais papel de destaque, a capacidade da liderança carrega não só um viés desafiador, como 

também, determinante na motivação institucional, haja vista, a incumbência em mantê-la nos 

melhores níveis possíveis. Para tanto, urge a necessidade de mais análises motivacionais sobre o 

enfoque gerencial, jogando luz sobre os gestores públicos que são responsáveis por apresentar 

resultados, trazer soluções e por representar as instituições frente ao universo corporativo, com o 

objetivo de lhes oferecer instrumentos capazes de promover ou colaborar no estímulo motivacional 

da equipe. 
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 Para concluir, com a amplitude da Administração Pública, para que futuros trabalhos 

reflitam a realidade no serviço público, sugere-se a busca de dados e informações sobre o tema da 

pesquisa nas mais variadas áreas governamentais que, com suas particularidades, possibilitariam 

uma leitura dos fatores motivacionais de cada setor, de maneira específica. A ideia é que a 

compilação dos resultados possa contribuir com o maior número de interessados possíveis, 

abrangendo tanto a esfera federal como as estaduais e municipais, dentro dos poderes judiciário, 

legislativo e executivo. 
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