
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAP 

 
 

 

MANOEL JOSÉ FERREIRA DO POMBAL 

 

 

 
 
 

COMO MOTIVAR E PREMIAR O SERVIDOR, SEM 

CONTRARIAR AS REGRAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda 
2014 



MANOEL JOSÉ FERREIRA DO POMBAL 

 

 

 
 
 

 

COMO MOTIVAR E PREMIAR O SERVIDOR, SEM 

CONTRARIAR AS REGRAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de Administração 
Pública, modalidade semipresencial, do Instituto de 
Ciências  
Humanas e Sociais da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para a obtenção 
do título de Bacharel em Administração Pública. 
 
Equipe de Orientação: Professora Isabel Cabral, 
Tutora Camyla D´elyz Do Amaral Meirelles, Tutor 
Vinícius Ferreira Baptista. 

 

 
 
 
 
 
 

Volta Redonda 
2014 



 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 

 
MANOEL JOSÉ FERREIRA DO POMBAL 

 

 

 
 

 

COMO MOTIVAR E PREMIAR O SERVIDOR, SEM 

CONTRARIAR AS REGRAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA? 

 
 
 
Monografia aprovada pela Banca Examinadora do Curso de Administração Pública 
PNAP da Universidade Federal Fluminense – UFF. 
 

Volta Redonda, 10 de maio de 2014. 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

____________________________________ 
Professora Msc. Isabel Cabral 

 
____________________________________ 
Professora Msc.Camyla D’elyz do Amaral Meirelles 

 
____________________________________________ 

Professor Msc. Vinícius Ferreira Baptista  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à minha esposa Fernanda e a 
minhas filhas Beatriz e Luiza que  me entenderam 
e me incentivaram durante esta árdua trajetória de 
4 anos. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS  
 

 
Agradeço a Deus por me dar força para realizar mais um projeto em minha vida;  

A minha esposa e filhas pelo apoio incondicional;  

A professora orientadora Isabel Cabral, ao tutor Vinícius Ferreira e ao corpo 

funcional da UFF e do CEDERJ pelo apoio nesta trajetória. 

 
 



 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho busca entender de que forma é possível motivar e premiar o 
servidor público sem contrariar as regras da administração pública; este 
questionamento surgiu da observação da necessidade de servidores qualificados e 
motivados aptos a atender as crescentes e diversificadas demandas que chegam as 
instituições públicas, em especial, neste momento de crescimento econômico 
experimentado pelo Brasil. Este estudo é baseado na teoria dos dois fatores de 
Herzberg, na teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, no estudo 
de três experiências inovadoras além de uma pesquisa de campo realizada entre 
servidores da Procuradoria da República no Rio de Janeiro e igual número de 
populares não servidores abordados no Centro do Rio de Janeiro. A pesquisa de 
campo revelou que os servidores pesquisados consideram sua remuneração baixa, 
seu volume e qualidade de trabalho bons, já os não servidores, consideram a 
remuneração do servidor público boa, seu volume e qualidade de trabalho baixos. 
As iniciativas inovadoras abordadas, foram consideradas positivas pela maioria dos 
dois grupos pesquisados. Observa-se que pouco pode ser feito em relação às 
recompensas financeiras no setor público, porém verifica-se que elas não são 
decisivas para a motivação do ser humano, as experiências inovadoras e as teorias 
estudadas indicam ser possível trabalhar os fatores não financeiros de forma a obter 
servidores mais satisfeitos e realizados que consequentemente produzem mais e 
melhor.  
 
 
Palavras-chave: Servidor público; remuneração; motivação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
   The present work search to understand of that it forms is possible to motivate and 
to premier the public server without opposing the rules of the public administration; 
this questioning appeared of the observation of the necessity of apt servers qualified 
and motivated to attend of the increasing and diversified demands that arrive the 
public institutions, in special, at this moment of economic growth tried by Brazil. This 
study it is based on the theory of the two factors of Herzberg, on the theory of the 
hierarchy of the necessities of Abraham Maslow, on theory X and Y of Douglas 
McGregor, in the study of three innovative experiences beyond one field research 
carried through between servers of the Office of the Attorney of the Republic in Rio 
de Janeiro and equal number of not serving popular approached in the Center of the 
Rio de Janeiro. The field survey revealed that the servers surveyed consider their 
pay, low; their volume and quality of work, good; since the population considers the 
remuneration of public server, good; volume and quality of work, low. The initiatives 
discussed were considered positive by the majority of both groups surveyed. We 
observe that little can be made in relation to them rewards financiers in the public 
sector, however verify that they are not decisive for the motivation of the human 
being, the innovative experiences and the studied theories indicate to be possible to 
work the not financial factors of form to get more satisfied and carried through 
servers who consequently produce more and better. 
 
Keywords: Public servant; remuneration; motivation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A valorização do servidor público é tema fundamental no projeto de 

modernização da estrutura administrativa pública brasileira, uma vez que o país 

atravessa um período de desenvolvimento acelerado, apresentando, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, valores de Produto Interno 

Bruto - PIB, em média, positivos nos últimos 20 anos. Desta forma, a demanda por 

serviços públicos de qualidade é crescente. Neste contexto, a máquina pública deve 

ter por objetivo fomentar e dar suporte a processos contínuos de melhoria, não 

podendo emperrá-los ou retardá-los. 

 

As organizações públicas precisam se adequar à esta nova realidade, 

proporcionando à sociedade, não apenas instalações físicas adequadas, mas 

também um quadro funcional composto por servidores qualificados, motivados e 

proativos capazes de atender às demandas que surgem neste novo ambiente. 

 

Este estudo busca contribuir com respostas para a seguinte questão: Como 

premiar e motivar o servidor sem contrariar as regras da Administração Pública?  

 

1.1 Definição do Problema 

 

A grande dificuldade deste estudo reside na reformulação dos critérios de 

avaliação dos servidores públicos e na criação de formas de premiação por 

desempenho que não venham a se contrapor aos princípios da isonomia e a 

legislação vigente na Administração Pública. 

 

Neste contexto, o problema de pesquisa é estudar as recompensas, 

financeiras e não financeiras possíveis, dentro do serviço público, bem como as 

modalidades de avaliação de desempenho que possam avaliar o servidor de forma 

mais ampla, para que o gestor público possa manter sua equipe motivada, obtendo 

assim ganhos de qualidade e produtividade.  
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1.2 Relevância do Estudo 

 

Em função da necessidade de melhoria da qualidade e produtividade dos 

produtos e serviços públicos, comprovada em estudos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (Coutinho, 2010), da crescente 

demanda por serviços e da insatisfação interna no setor. Sendo assim, este estudo 

se justifica para conhecer melhor o ambiente funcional do serviço público, bem como 

analisar suas políticas de incentivo ao desempenho funcional. 

 

A necessidade de se propor mecanismos que tornem o serviço público 

atraente e compensador, mantendo os servidores motivados e produtivos, reduzindo 

a evasão de talentos para a iniciativa privada, melhorando a qualidade dos produtos 

e serviços prestados à sociedade, justifica o esforço deste estudo. 

 

1.3 Delimitação do Problema 

 

O presente estudo busca estudar experiências inovadoras na área de gestão 

de pessoal no serviço público que indicam resultados positivos na melhoria do clima 

organizacional, reconhecimento de talentos, melhoria de qualidade de produtos e 

serviços, estímulo à criatividade, delegação de responsabilidades entre outros. 

 

1.4 Estrutura do Estudo 

  

O presente trabalho está estuturado em seis capítulos. No primeiro encontra-

se a contextualização, a definição do problema da pesquisa, a relevância do estudo 

e a delimitação do problema. No segundo capítulo estão os objetivos geral e 

específicos.  Já no terceiro capítulo está a revisão da literatura. O quarto capítulo 

apresenta os procedimentos metodológicos. No quinto estão os resultados da 

pesquisa. O sexto capítulo apresenta as considerações finais e a sugestão de 

trabalhos futuros. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste estudo é identificar de que forma pode-se motivar e 

premiar os servidores públicos, aproveitando melhor suas habilidades e talentos sem 

contrariar as normas vigentes no setor, propiciando um ambiente organizacional 

mais sadio e produtivo. 

  

2.2 Objetivos Específicos  

 

Para alcançar o objetivo geral do presente estudo, foram traçados como 

objetivos específicos:  

- Estudar e relatar experiências positivas na área de gestão pública de pessoas. 

- Investigar quais são as expectativas sociais em relação ao servidor público e aos 

serviços por ele prestados. 

-Estudar referenciais teóricos relativos à Gestão de Pessoas, no tocante a 

motivação, premiação e recompensas. 

- Estudar critérios de mérito e novas formas de avaliação de desempenho. 

  

 



11 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Gestão de Pessoas no Setor Público 

 

   A gestão de pessoas no setor público pode ser definida como o esforço 

orientado para suprir, manter e o desenvolver pessoas nas organizações públicas, 

tudo isto conforme as regras constitucionais e legais, e, também observadas as 

necessidades e condições do ambiente em que esses servidores estão inseridos. 

(BERGUE, 2007). 

 

   Nesta definição, observa-se a necessidade do servidor público se 

desenvolver continuamente, para atender às demandas da sociedade, que 

atualmente crescem em velocidade maior do que a estrutura legal e constitucional, 

que lhe presta serviços. Bresser Pereira (1996) defende mudanças na estrutura 

burocrática do Estado para acompanhar o desenvolvimento. 

 

   Em um ambiente social e tecnológico, onde se universaliza o acesso à rede 

mundial de computadores, por exemplo, seria razoável pensar que diversos serviços 

públicos poderiam ser disponibilizados por este meio, necessitando assim de um 

servidor público atualizado e treinado para utilizar as ferramentas de informáticas 

disponíveis.  

  Este procedimento diminuiria os deslocamentos dos usuários dos serviços 

até a organização pública, reduziria a necessidade de espaço físico para 

atendimento entre outras vantagens.  

 

   O recrutamento de pessoas no setor público, para os diferentes cargos, 

basicamente, se dá através de concurso público. Bergue (2007) sugere alguns 

componentes como integrantes do Sistema de Incentivos para o ingresso nas 

organizações públicas, entre eles: o cargo, a realização profissional, a realização 

pessoal, a segurança, a remuneração, o status e o poder. Estes componentes, 

ainda, segundo o autor, devem ser trabalhados pelos gestores públicos de forma a 

estimular os servidores, não focando apenas na remuneração ( BERGUE,2007). 
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   O conceito de incentivo apenas por retribuição financeira está ultrapassado 

também no setor privado, onde este procedimento não necessita de qualquer 

justificativa legal, ficando dependente apenas da realidade do mercado, da 

disponibilidade de caixa e merecimento. 

 

 

3.2 Motivação e Remuneração 

 

No serviço público, as possibilidades de recompensas financeiras são 

limitadas, pois existe um plano de promoção e progressão funcional que obedece a 

regras estabelecidas pela legislação vigente. Uma progressão funcional, por 

exemplo, de um cargo de nível médio para um de nível superior, poderia gerar 

benefícios para servidores que concluíram um curso graduação e para a própria 

organização pública.  Porém abriria um precedente para o ingresso na carreira 

pública em nível inferior com vistas à progressão. 

Quando a organização proporciona ao servidor a possibilidade de treinamento 

e desenvolvimento, a mesma atua em um dos componentes do sistema de 

incentivos sugeridos por Bergue (2007), sem alterar sua remuneração, porém, 

possibilitando algo semelhante a um salário indireto. 

Chiavenato (1999), ao abordar o tema, subdivide o sistema remuneratório, 

define salário direto e indireto além de outras considerações: 

“na maioria das organizações, o principal componente da 
remuneração total é a remuneração básica, que é o pagamento fixo 
que o funcionário recebe de maneira regular na forma de salário 
mensal ou na forma de salário por hora. O segundo componente da 
remuneração total são os incentivos salariais, que são programas 
desenhados para recompensar funcionários com bom desempenho. 
Os incentivos são concedidos sob diversas formas, como bônus e 
participação nos resultados a título de recompensa por resultados 
alcançados. O terceiro componente da remuneração total são os 
benefícios, quase sempre denominados remuneração indireta. Os 
benefícios são concedidos através de vários programas (como férias, 
seguro de vida, transporte subsidiado, refeições subsidiadas etc.)” 
(CHIAVENATO, 1999, p. 222) 

 

O sistema de recompensas, segundo Chiavenato (1999), pode ser 

classificado em recompensas financeiras e recompensas não financeiras. As 

recompensas financeiras podem ser ainda, diretas e indiretas: 
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“a recompensa financeira direta consiste no pagamento que cada 
empregado recebe na forma de salários, bônus, prêmios e 
comissões. A recompensa financeira indireta é o salário indireto 
decorrente de cláusulas da convenção coletiva do trabalho e do 
plano de benefícios e serviços sociais oferecidos pela organização. O 
salário indireto inclui: férias, gratificações, gorjetas, adicionais (de 
periculosidade, de insalubridade, adicional noturno, adicional de 
tempo de serviço etc.), participação nos resultados, horas 
extraordinárias, bem como o correspondente monetário dos serviços 
e benefícios sociais oferecidos pela organização (como alimentação 
subsidiada, transporte subsidiado, seguro de vida em grupo etc.). A 
soma do salário direto e do salário indireto constitui a remuneração. 
Já as recompensas não financeiras, são compostas pelo orgulho, 
autoestima, reconhecimento, segurança no emprego etc., e estão 
ligadas a satisfação dos funcionários com o sistema de 
remuneração” (CHIAVENATO, 1999, p. 223). 

 

Herzberg apud Camargo (2009) formulou a Teoria dos Dois Fatores, 

defendendo que o comportamento humano no trabalho é orientado por dois fatores: 

os higiênicos e os motivacionais. Os fatores higiênicos são os definidos pelo 

contexto que envolve o empregado e que fogem ao seu controle, tais como os 

salários, benefícios, tipos de chefia e as políticas e diretrizes organizacionais. 

 

Segundo Herzberg apud Camargo, (2009 p. 50) “quando os fatores higiênicos 

são ótimos eles apenas evitam a insatisfação, e não mantém este estado 

continuadamente. Por outro lado, quando são inadequados, provocam a 

insatisfação”. Quanto aos fatores motivacionais referem-se: 

“ao cargo e à natureza da tarefa desempenhada, sendo, portanto, 
controláveis pelo indivíduo e que devem levar ao reconhecimento e à 
valorização profissional, culminando com a autorrealização. Estes 
fatores, quando ótimos, levam à satisfação, mas quando precários, 
bloqueiam a satisfação” (CAMARGO, 2009 p. 50).  
 

Na figura 1, adiante, encontra-se o esquema de Herzberg sobre a relação 

entre satisfação, insatisfação, não satisfação, fatores motivacionais e fatores 

higiênicos. Observa-se que a presença dos fatores higiênicos não representa 

qualquer nível de satisfação para o indivíduo, pois representa apenas o atendimento 

de suas necessidades externas de sobrevivência. Já os fatores motivacionais 

atendem as necessidades internas do indivíduo, como o reconhecimento e a 

valorização de seu trabalho, influenciando diretamente na satisfação quando 

presentes. 
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Figura 1- Teoria dos fatores de Herzberg. 
 

Herzberg apud Bueno (2002, p. 15): “propõe o enriquecimento de tarefas 

como elemento para se alcançar a satisfação no cargo. Este enriquecimento pode 

ser tanto vertical (aumento do grau de dificuldade do trabalho) ou lateral 

(diversificação de atribuições)”. 

 

Segundo a Teoria da Hierarquia das Necessidades, formulada por Abraham 

Maslow, apud Chiavenato (1999), o ser humano tem muitas necessidades que 

obedecem a uma escala hierárquica de satisfação que vão se complexificando, 

exigindo recompensas mais sofisticadas. Estas necessidades seguem a seguinte 

hierarquia: fisiológicas (fome, sede e outras, necessárias à manutenção do equilíbrio 

do organismo); segurança (sentir-se seguro e protegido, procurar prazer e evitar 

danos físicos e emocionais);  sociais (interagir afetivamente com outras pessoas, ser 

aceito, dar e receber atenção); estima (pode ser externa, representada pela 

necessidade de obter o respeito dos outros, a necessidade de status, 

reconhecimento, atenção e apreciação ou interna, representada pelo autorrespeito, 

sentimentos de confiança, competência, capacidade de realização, independência e 

liberdade); autorrealização (necessidade de desenvolver competências e realizar o 

seu potencial) (CHIAVENATO, 1999). 

 

A pirâmide de Maslow, que indica a hierarquia na satisfação das 

necessidades humanas, conforme figura 2, adiante, indica que o nível de 

complexidade das necessidades humanas aumenta à medida que se desloca da 

base para o topo da pirâmide. 
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Figura 2- Pirâmide de Maslow 

Fonte: www.esoterikha.com 

 

De acordo com Maslow apud Camargo (2009), à medida que cada 

necessidade é atendida, a próxima aparece. A teoria sugere que, embora nenhuma 

necessidade humana seja satisfeita em sua totalidade, uma necessidade satisfeita 

extingue a motivação. As necessidades fisiológicas e as de proteção e segurança 

são consideradas de nível baixo e mais simples, as sociais e as relacionadas à 

estima e a autorrealização são de nível alto, e, portanto, mais complexas. 

 

Ressalta-se que existem outras teorias a respeito da motivação humana 

dentro das organizações, cada uma guardando particularidades e pontos de contato 

com outras. 

Os incentivos financeiros conseguem satisfazer com mais eficiência as 

necessidades fisiológicas e de segurança, previstas na hierarquia das necessidades 

de Maslow, como necessidades de nível baixo. Os incentivos não financeiros são 

mais eficazes na satisfação das necessidades sociais, de estima e autorrealização.  

 

Cabe ao gestor público trabalhar com os incentivos não financeiros para 

manter sua equipe motivada, atualizada e focada nos objetivos, promovendo não 

apenas a melhoria dos serviços, como também o desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus funcionários e a formação de um ambiente institucional 

saudável e proativo. 

 



16 

 

 

3.3 Avaliação de Desempenho 

 

Após se estudar o comportamento humano no trabalho e os fatores que 

influenciam sua motivação, percebe-se que a recompensa salarial não é o principal 

fator motivador de desempenho, tendo como fatores relevantes o reconhecimento 

profissional, a segurança, a proteção, o sentimento de confiança da organização, o 

status, o clima organizacional, a realização pessoal, as perspectivas de crescimento 

dentre outras. 

Diante do exposto, destaca-se o papel do gestor de pessoas no setor público, 

como responsável, também, pela motivação dos colaboradores e pela criação de um 

ambiente produtivo saudável, estimulador e humanizado dentro das organizações 

públicas. 

Esses gestores também são responsáveis por detectar necessidades de 

treinamento ou aptidões extras entre seus colaboradores utilizando os processos de 

avaliação de desempenho. 

Os processos de avaliação de desempenho analisam o comportamento de 

colaborador dentro de um universo mais amplo, onde vários fatores influenciam seu 

desempenho, levando-se em conta seus sentimentos, valores, conceito e 

habilidades, rompendo de vez com o modelo higienista, onde o trabalhador era visto 

como uma máquina alheia aos problemas externos. 

 

Existem vários tipos de avaliação de desempenho, dentre eles: autoavaliação 

onde cada profissional avalia o seu próprio desempenho de acordo com regras pré-

estabelecidas; a avaliação do líder onde cada gestor avalia sua equipe de acordo 

com padrões estabelecidos pelo setor de recursos humanos; a avaliação líder-

colaborador onde o gestor orienta seus colaboradores a fazer a avaliação de acordo 

com metas, objetivos e critérios estabelecidos anteriormente por ele; as avaliações 

por equipe de trabalho, onde as equipes são responsáveis por avaliar cada um de 

seus integrantes, definindo metas e objetivos a serem alcançados; a avaliação 360 

graus, onde todos os envolvidos diretamente com o avaliado realizam sua avaliação 

de desempenho, podendo inclusive ser avaliado por clientes e fornecedores; a 

avaliação de desempenho é uma apreciação sistêmica do desempenho de cada 

pessoa no cargo e do seu potencial de desenvolvimento futuro (CHIAVENATO, 

2010). 
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Toda avaliação significa um processo de estimar ou julgar o valor, a 

excelência ou as qualidades de alguma pessoa (CHIAVENATO, 2010, p 120).  

Para Oliveira (2011, p.99), a avaliação de desempenho é uma ferramenta 

fundamental para a gestão de pessoas apresentando diversas possibilidades de 

aplicação, tais como: planejar os recursos humanos; recrutar e selecionar novos 

servidores; identificar necessidades de treinamento; definir a contribuição de cada 

servidor para o sucesso da organização; descobrir talentos e possibilidades de 

crescimento na organização; orientar os servidores sobre o desenvolvimento de 

suas carreiras na organização;  subsidiar decisões de promoção e de transferências 

de acordo com as características dos servidores e das suas funções; definir políticas 

de administração salarial ou de compensação.  

 

A Lei nº 11.784, de 22 de setembro de  2008, que instituiu a nova sistemática 

de avaliação de desempenho no serviço público, contempla nos artigos 146 e 147 

todas as formas de avaliação abordadas anteriormente, tendo sido regulamentada 

pelo Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010. 

 

3.4 Iniciativas Inovadoras 

 

Por conta da importância do sistema de motivação e avaliação, surgiram 

iniciativas inovadoras para dar conta desse novo contexto, que envolve o servidor 

público, mais consciente quanto ao seu papel e mais complexo de ser motivado e 

avaliado.  

Um exemplo dessas iniciativas é a criação de um Banco de Talentos na 

Universidade Federal do Pará, que dispõe de vários dados sobre os servidores, 

como informações cadastrais, vida profissional, formação acadêmica, experiências 

profissionais, atividades desenvolvidas e atividades que está apto a desenvolver, 

domínio de idiomas e outros. Estes dados devidamente manipulados podem 

fornecer informações importantes como mapeamento dos potenciais da 

organização, decisões de treinamento, colocação e recolocação profissional, 

premiação (COLARES, 2005). Com este modelo, as informações sobre o histórico 

do profissional não se perde com o tempo ou com a mudança de setor ou chefia 

imediata.  
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Outro exemplo, de iniciativa inovadora, é o instrumento de avaliação de 

desempenho utilizado no Hospital Universitário da USP da equipe de Enfermagem 

(LEITE, 1999), que está sendo incorporado à rotina do funcionário, no momento de 

sua ambientação no local de trabalho, no período de experiência. O instrumento 

prevê além da avaliação de funcionário por seu superior hierárquico, a 

autoavaliação. Estas avaliações são confrontadas e suas discrepâncias precisam 

ser justificadas, isto força o diálogo entre avaliado e avaliador. 

 

A adoção de itens avaliativos obrigatórios e opcionais torna possível a 

adequação da avaliação à realidade funcional de cada atividade ou funcionário, 

conferindo flexibilidade ao processo. Cabe ressaltar, neste processo, a necessidade 

não só de justificativas para as notas consideradas insuficientes como também a 

elaboração de um projeto ou sugestão de treinamento e acompanhamento para o 

funcionário, para que o mesmo possa reverter a situação. 

 

Iniciativa inovadora, também na Receita Federal do Brasil. Atualmente os 

Auditores Fiscais tem sua remuneração por subsídio, ou seja, parcela única que não 

permite o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional. No entanto, a Portaria 

RFB nº 79/13 de 29 de janeiro de 2013, instituiu um grupo de trabalho, para estudar 

a implementação de um modelo remuneratório vinculado à eficiência da arrecadação 

tributária federal.   

 

O sistema de remuneração variável através da gratificação de produtividade 

para os auditores fiscais da Receita Federal Brasileira divide opiniões entre os 

auditores e merece um estudo de seus argumentos. 

 De um lado argumenta-se que o poder fiscalizador seria reduzido, com a 

realização de fiscalizações superficiais em prol do aumento de produtividade e 

consequente premiação. Por outro lado, alega-se que as fiscalizações abrangeriam 

um universo maior, trazendo resultados positivos para a Receita e aumento 

remuneratório para os auditores. A Presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de 

Renda do Estado de São Paulo, Miriam Arado, se posicionou contrária à 

remuneração variável para a carreira fiscal, defendendo o aumento do valor do 

subsídio como forma de valorizar a carreira. Arado (2013).
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2007), tem a finalidade de ampliar o 

conhecimento a respeito de um determinado fenômeno. O presente estudo se 

classifica como uma pesquisa exploratória, pois visa conhecer melhor as práticas 

inovadoras na área de gestão de pessoas no serviço público, apresentando as 

evoluções nas áreas de estímulo ao crescimento profissional, valorização da mão de 

obra e premiação por desempenho. 

 

Pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2007), se fundamenta a partir do 

conhecimento disponível em fontes bibliográficas, principalmente livros e artigos 

científicos. Segundo Santos (2007, p.31) “levantar informação é perguntar 

diretamente, é perguntar a um grupo de interesse a respeito dos dados que se 

deseja obter”, sendo o levantamento fundamental em pesquisas exploratórias.  

 

Desta forma, o presente trabalho teve por base pesquisas bibliográficas em 

artigos e documentos oficiais, e, também, o procedimento de coleta de dados, o 

levantamento, já que buscou respostas através da aplicação de questionário. 

 

Segundo Richardson et al (2007), a pesquisa quantitativa é aquela que se 

caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta como no 

tratamento dos dados e que tem como finalidade medir relações entre as variáveis, 

já a pesquisa qualitativa,  se fundamenta principalmente em análises qualitativas, 

caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na 

análise dos dados. A presente pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo, pois 

além de quantificar as respostas dos questionários, também, está baseada em 

argumentos, experiências e estudos que visam entender os processos de gestão de 

pessoal e suas diferenças para o modelo padrão em uso. 

 

O universo da pesquisa engloba o conjunto de organizações públicas com 

experiências inovadoras na área de gestão de pessoas no período de agosto de 

2012 a dezembro de 2013.  
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O questionário, no Anexo 1, foi composto de dez perguntas objetivas e seis 

subjetivas, sendo aplicado entre os Servidores Públicos da Procuradoria da 

República no Rio de Janeiro - PRRJ e a população não servidora. O público alvo na 

Procuradoria foram os servidores, tanto de nível médio quanto de nível superior, da 

Procuradoria da República no Rio de Janeiro. 

 

Após recebimento da autorização do Procurador Chefe da Procuradoria da 

República para a realização da pesquisa na PRRJ, que ocorreu em 08 de novembro 

de 2013, teve início a coleta de dados na semana seguinte, de 11 a 15 de 

novembro. O questionário foi distribuido entre os setores, sendo entregues na 

segunda e recolhidos na sexta feira. Os servidores foram avisados que não 

precisavam se identificar e que os questionários seriam depositados em um grande 

envelope, mantendo o anonimato. A amostra na PRRJ resultou em 30 questionários.  

A segunda fase da pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de novembro 

de 2013, no Centro do Rio de Janeiro, mais precisamente no Largo da Carioca e na 

Cinelândia. Motivo da escolha se deu por serem locais de grande fluxo de pessoas 

vindas de todas as partes da cidade, de diferentes níveis socio-econômicos.  

 

Esta etapa da pesquisa foi realizada com 30 populares não servidores 

públicos, utilizando o mesmo questionário aplicado na PRRJ, com o intuito de fazer 

um comparativo numérico com os resultados da PRRJ. 

 

Os dados referentes à população e a organização pesquisada foram 

agrupados e relativizados, na tentativa de encontrar pontos comuns que determinam 

o sucesso destas experiências e os pontos que devem ser melhorados na opinião 

dos envolvidos, além de relatar de que forma estas mudanças influem de forma 

positiva no clima organizacional e na vida dos servidores segundo seus próprios 

relatos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

  Neste capítulo está a analise das respostas da pesquisa de campo realizada 

na Procuradoria da República no Rio de Janeiro e com a população.  

Para uma comparação, também, de forma visual, entre as respostas do 

prestador do serviço público e as do usuário do serviço, os gráficos relativos àquelas 

respostas foram dispostos lado a lado. 

   As perguntas de 1 a 6 abordam a remuneração, a qualidade, a quantidade 

de serviço e o desempenho do servidor público. 

Questionados sobre como classifica a remuneração financeira dos servidores 

públicos, dos respondentes que são servidores, 30% consideram que a 

remuneração é boa e, apenas, 3% consideram-na ótima. No entanto, quando os não 

servidores são questionados sobre a remuneração financeira dos servidores 

públicos, o resultado mostra-se antagônico, com 54% considerando a remuneração 

do servidor público boa e 20% ótima, conforme gráficos 1 e 2, a seguir:  

Classificação da remuneração financeira pelos servidores e não servidores 

  

                Gráfico 1                                        Gráfico 2 

 Fonte: A pesquisa 

Tal resultado confirma pesquisas sobre o interesse dos cidadãos nos 

concursos públicos, movidos pela remuneração, já que dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística mostram que, dependendo da área, o setor público 

remunera, em média, 93% mais do que o setor privado (VEJA, 2013). 
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No quesito volume de trabalho, conteúdo da pergunta 2 do questionário, 

também, nota-se visões bastante distintas, com 63% dos servidores acreditando que 

seu volume de trabalho é bom ou ótimo, esta opinião somente é partilhada por 30% 

da população entrevistada, conforme os gráficos 3 e 4, a seguir: 

Classificação do volume de trabalho realizado pelos servidores públicos 

   
 

                    Gráfico 3                                        Gráfico 4 
 Fonte: A pesquisa 

 

As respostas sobre como classificam a qualidade do trabalho realizado pelo 

servidor público, podem ser comparadas nos gráficos 5 e 6, a seguir: 

  

                    Gráfico 5                                        Gráfico 6 
 Fonte: A pesquisa 

 

   Com relação à qualidade do trabalho, 56% dos servidores a consideram boa 

ou ótima. No entanto, 84% da amostra não servidora, ficaram divididos entre baixa 

(40%) e mediana (44%).  
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   A população não servidora entrevistada apontou como justificativa desta 

avaliação: o atendimento ruim nas organizações públicas, o descaso do servidor, a 

demora no atendimento e as exigências desnecessárias. 

    

Dentre as justificativas dos servidores para a qualidade do trabalho realizado, 

foram dadas as seguintes respostas: a qualidade ocorre em função dos recursos 

disponíveis, o perfil do servidor melhorou, os servidores são capacitados, a 

qualidade não depende do servidor e sim da instituição, não há preocupação com a 

qualidade no setor público, falta estímulo e recompensas, a estabilidade gera 

acomodação etc. 

As respostas sobre se a alta carga de trabalho atrapalha a qualidade do 

serviço público prestado pelos servidores, podem ser observadas nos gráficos 7 e 8, 

a seguir: 

  

                       Gráfico 7                                        Gráfico 8 
 Fonte: A pesquisa 

 

Novamente, notam-se percepções bastante distintas, pois 83% dos servidores 

acreditam estar submetidos a altas cargas de trabalho e, somente, 47% da 

população não servidora visualiza essa sobrecarga.  

 

   Entre os servidores da PRRJ que responderam sim (83%), as justificativas 

mais frequentes para a alta carga de trabalho foram: o planejamento é deficiente, a 

celeridade prejudica a qualidade,  a alta carga de trabalho é provocada pela carência 

de servidores, o excesso de burocracia no setor público provoca a alta carga e que  

a alta carga é sempre prejudicial. 
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   Os servidores que optaram pelo não (17%), alegam que não há alta carga 

de trabalho, que ocorre falta de treinamento ou que ocorre uma divisão desigual de 

tarefas. 

   Para 53% dos não servidores não existe alta carga de trabalho no serviço 

público, apontam o excesso de burocracia e a má distribuição de tarefas como 

fatores geradores de acumulo de trabalho. 

 

  Entre os não servidores que acreditam na alta carga de trabalho (47%), as 

justificativas mais comuns foram: a alta carga de trabalho gera estresse e desgaste, 

atrapalha em qualquer setor e diminui a concentração no serviço. 

 

 Quando questionados sobre para que serve a avaliação de desempenho no 

serviço público, os servidores da PRRJ deram as seguintes respostas: cumpre uma 

formalidade legal; serve para a progressão funcional; verifica as necessidades de 

treinamento; serve para melhorar o desempenho do servidor; serve para punir o 

servidor. 

A mesma pergunta feita aos não servidores obteve as seguintes respostas: 

melhorar os serviços públicos; melhorar o desempenho dos servidores; realocar 

servidores; conceder aumento salarial; motivar servidores. Alguns entrevistados não 

sabiam responder ou desconheciam avaliações de desempenho no setor público. 

 

As respostas sobre a existência de um sistema de avaliação de desempenho 

na instituição onde trabalha, podem ser comparadas nos gráficos 9 e 10, a seguir: 

   

                       Gráfico 9                                        Gráfico 10 
 Fonte: A pesquisa 
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O sistema de avaliação de desempenho está presente na PRRJ e a totalidade 

dos servidores reconhece sua existência. Questionados sobre a opinião a respeito 

do referido sistema, as respostas foram: cumpre uma formalidade legal; serve 

apenas para progressão funcional; não é realizado com responsabilidade; é 

ineficiente; é razoável; serve para o aperfeiçoamento na carreira; possibilita melhor 

aproveitamento do servidor. 

    

Entre os não servidores nota-se uma realidade um pouco diferente, apenas 

44% respondentes que a avaliação de desempenho está presente em seu trabalho. 

Ressalta-se que alguns entrevistados trabalhavam por conta própria, sendo 

profissionais liberais, autônomos ou donos de seu próprio negócio. 

  

As opiniões  a respeito da avaliação de desempenho nos locais de trabalho 

do grupo dos não servidores foram: é ótimo; funciona bem e oferece premiações; é 

muito rígido; é precário; é injusto; é mediano, não há possibilidade de crescimento 

na empresa. 

 

   As perguntas de 7 a 12 permitem fazer uma análise do entendimento e da 

aceitação, tanto por parte dos servidores como pela população da amostra, das 

iniciativas inovadoras abordadas neste estudo. 

 

A questão 7, explica o Banco de Talentos e questiona como o respondete 

avalia o uso desta ferramenta para realocar servidores onde suas habilidades 

poderiam ser melhor aproveitadas. As respostas podem ser observadas nos gráficos 

11 e 12, a seguir: 
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      Gráfico 11                                        Gráfico 12 
 Fonte: A pesquisa 
 

A ideia do Banco de Talentos apresentou aceitação semelhante entre 

servidores e não servidores. Observa-se, porém, que o volume de servidores que 

considera esta ideia ruim é de 26% contra apenas 3% dos não servidores. 

 

Esta ideia é boa ou ótima para 64% dos servidores e 87% dos não servidores, 

segundo estes, os servidores podem produzir melhor e se sentir mais realizados, 

desempenhando tarefas para as quais possuem maior habilidade. 

 

Entre os servidores que consideram a ideia ruim ou inviável, os motivos 

identificados foram: as habilidades para o cargo são determinadas no edital do 

concurso público; as habilidades extras devem ser aproveitadas dentro do cargo 

ocupado; acham que não daria certo ou ocasionaria problemas internos. 

    

Na opinião dos não servidores que acharam a ideia ruim ou inviável, as 

respostas foram: a meritocracia não funciona no serviço público; ocorreria o 

apadrinhamento; dificultaria a entrada de pessoas de nível fundamental e médio no 

serviço público; pessoas com nível superior fariam concurso para nível fundamental 

ou médio para depois se enquadrar em outras funções. 

 

Conforme os gráficos 13 e 14, adiante, podem ser observadas as respostas 

sobre a opinião a respeito das remunerações variáveis em função de metas obtidas 

dentro do serviço público. 
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Gráfico 13                                        Gráfico 14 
 Fonte: A pesquisa 

 

  

Mesmo não exigindo justificativa nesta questão, um dos entrevistados, que 

em conversa informal, identificou-se como empresário da construção civil fez o 

seguinte comentário: 

“Sou favorável a remuneração em função de metas atingidas, porém é preciso 

avaliar se estas metas são individuais ou setoriais, se você trabalha mais e seu 

colega se acomoda, o resultado geral não se altera. É preciso que o aumento de 

produtividade se reverta em riqueza ou receita, pois caso contrário, a população 

pagará mais caro pelo mesmo serviço realizado”. 

 

Para a implantação e êxito de um sistema de remuneração variável, vários 

fatores devem ser observados como a avaliação dos resultados individuais e de 

equipe, elaboração participativa de metas realistas, critérios de quantificação de 

resultados, estímulo à cooperação e ao trabalho em equipe entre outros, para que 

não ocorra um aumento de custos para o contribuinte sem retorno em qualidade e 

serviço, como observou o entrevistado citado anteriormente. 

 

Quando questionados se em uma avaliação de desempenho, gostariam de 

ser avaliados por seus colegas de trabalho e pelo seu chefe imediato, a marioria dos 

respondentes foi favorável, conforme os gráficos 15 e 16, a seguir:  
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Gráfico 15                                        Gráfico 16 
 Fonte: A pesquisa 

 

Entre os servidores, as opiniões a respeito de um sistema de avaliação mais 

amplo, onde o próprio colega de trabalho poderia avaliá-lo e por ele ser avaliado, 

ficou bastante dividida, pois 54% gostariam deste novo modelo, contra 46% dos que 

não aprovam esta mudança. 

Entre os não servidores parece que esta ideia está mais difundida, inclusive 

tendo sido relatado, pelos entrevistados, que em suas empresas este modelo de 

avaliação já é aplicado. Observa-se que 87% dos não servidores gostariam de ser 

avaliados desta forma. 

 

Quando questionados sobre estarem preparados e isentos para fazer sua 

própria avaliação de desempenho, a maioria (76%) dos servidores da PRRJ 

respondeu afirmativamente, conforme os gráficos 17 e 18, adiante. 

   

Gráfico 17                                        Gráfico 18 
 Fonte: A pesquisa 
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Os servidores completaram as afirmando que se acham objetivos, 

autocríticos, justos e ponderados.  Ainda citaram que os mesmos reconhecem suas 

habilidades e defeitos, são éticos e comparam seu desempenho com as metas 

estabelecidas. 

Os servidores que optaram pelo não (24%), justificam que este tipo de 

avaliação é tendenciosa, as pessoas não são isentas e que a avaliação deve ser 

feita pelo chefe imediato. 

Para este quesito, observam-se opiniões bastante semelhantes entre 

servidores e não servidores, 70% dos não servidores se sentem preparados para 

realizar uma autoavaliação de desempenho. Entre as justificativas estão o 

conhecimento das habilidades e responsabilidades, o profissionalismo, o 

conhecimento dos pontos fortes e fracos, já realiza este procedimento na empresa, 

utilizaria os mesmos critérios da chefia entre outros. 

Entre os 24% restantes que optaram pelo não, as justificativas são a falta de 

isenção, a falta de autocrítica e a dificuldade de visualização dos próprios erros. 

As respostas sobre se estão preparado para avaliar um colega de trabalho, 

podem ser observadas nos gráficos 19 e 20, a seguir:  

   

Gráfico 19                                        Gráfico 20 
 Fonte: A pesquisa 

 

  Entre os servidores este quesito ficou bastante dividido, para os que 

responderam SIM (54%), o senso de justiça, a experiência profissional, sua 

capacidade de observação, o fato de acompanhar o trabalho do colega diariamente 

e a capacidade de ponderação, o qualificam para avaliar o desempenho do colega 

de trabalho. 
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Os servidores que optaram pelo NÃO (46%) acham que são muito exigentes, 

não são isentos o suficiente, destacam que as atividades desempenhadas por cada 

servidor são diferentes, acham que este tipo de avaliação poderia comprometer o 

ambiente de trabalho, não são favoráveis a avaliações ou acham que eles devem 

ser realizadas pelo chefe. 

No grupo dos não servidores este quesito ficou bem definido, 74% se sentem 

preparados para avaliar o colega de trabalho, pois acreditam que possuem 

conhecimento das tarefas, senso crítico, acompanham o trabalho do colega 

diariamente e conhecem seu potencial, são éticos e responsáveis. 

Para os não servidores que não se sentem preparados para avaliar o colega 

de trabalho ( 26%), as justificativas são: A avaliação não seria objetiva ou imparcial e 

que a amizade atrapalharia a avaliação.    

 

Quando questionados sobre como seu superior imediato o avalia, 84 % dos 

servidores da PRRJ consideram a avaliação do chefe superior justa, contra apenas 

44% dos não servidores, conforme gráficos 21 e 22, adiante. 

   

  Gráfico 21                                        Gráfico 22 
 Fonte: A pesquisa 

 

Como justificativas para a afirmativa dos servidores da PRRJ, destacam-se as 

seguintes respostas: o chefe utiliza critérios justos, é ético e justo, é competente, 

utiliza a justiça e o reconhecimento. 

 

Os servidores que optaram pela resposta negativa (16%), acham a avaliação 

do superior imediato injusta, acreditam que suas qualidades não são avaliadas,  o 

chefe só avalia os defeitos, o chefe avalia a todos de forma superestimada, sendo 
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injusto ao avaliar um servidor dentro da realidade, nivela os servidores ruins e bons 

na avaliação. 

Este quesito teve resultado bastante dividido entre os não servidores. Para os 

44% dos pesquisados que responderam afirmativamente, o chefe é qualificado e 

justo, está presente no dia-a-dia das tarefas, é cobrado a fazer avaliações justas e 

responsáveis, observa a ética e demonstra caráter. 

 

Para 56% dos não servidores o chefe não é isento e imparcial, não utiliza 

critérios objetivos, utiliza normas e critérios incompatíveis com o trabalho avaliado, 

favorece os amigos na avaliação ou lhes negaram alguma premiação que era 

merecida. 

 

 

5.1 – Conclusões da Pesquisa 

 

Esta pesquisa de campo demonstrou que as opiniões a respeito de 

remuneração, volume e qualidade de trabalho dos servidores públicos são bastante 

divergentes entre os servidores e os não servidores, ou seja, entre quem presta o 

serviço e quem dele se utiliza. A população não servidora considera a remuneração 

boa, a qualidade e o volume de trabalho baixos, os servidores por sua vez entendem 

que a remuneração é baixa e a qualidade e o volume de trabalho são bons. 

 

A pesquisa demonstrou um posicionamento favorável, por parte dos 

servidores e não servidores, a respeito do tema “remuneração variável” em função 

do cumprimento de metas previamente estabelecidas, levando-se em conta o 

desempenho individual e da equipe, para que não haja aumento de custos sem 

aumento dos resultados. 

 

O Banco de Talentos também contou com a aprovação tanto dos servidores, 

quanto dos não servidores, sendo apontado como uma forma dos servidores 

produzirem melhor, se sentirem mais realizados e aproveitar melhor suas 

habilidades. A necessidade do aproveitamento dos servidores dentro do mesmo 

nível ou cargo foi uma das considerações para que esta iniciativa seja justa e não 

contrarie as regras de acesso aos cargos públicos. 
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A avaliação de desempenho mais ampla apresentou boa aceitação nesta 

pesquisa, percebendo-se que entre os não servidores. Este modelo de avaliação já 

está mais sedimentado e já é utilizado em várias empresas privadas. No setor 

público, existem poucas experiências nesta área, porém parece ser um caminho 

natural no processo de implantação de uma Administração Pública mais 

humanizada. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de desenvolvimento brasileiro, demanda do setor público, 

serviços de qualidade que somente podem ser prestados por servidores qualificados 

e motivados capazes de se adaptar às necessidades deste setor. 

    

O grande desafio que se impõe ao Administrador Público é recrutar, manter e 

desenvolver os servidores públicos, aproveitando suas potencialidades e procurando 

motivá-los, utilizando-se do conjunto dos incentivos financeiros e não financeiros 

previstos no setor público. Neste setor, os incentivos financeiros são limitados e 

obedecem a regras estabelecidas pela legislação vigente, cabe ao gestor público 

trabalhar os incentivos não financeiros para manter sua equipe motivada.  

    

O presente trabalho abordou algumas iniciativas inovadoras na área de 

gestão de pessoas no setor público. Tendo como objetivo geral identificar a 

percepção dos servidores públicos e da população com relação às experiências 

inovadoras na Administração Pública de pessoal, capazes de premiar e incentivar os 

servidores públicos, que no exercício de suas funções contribuem para a melhoria 

dos produtos e serviços. 

 

Os resultados da pesquisa revelam impressões bastante distintas a respeito 

de temas como remuneração, volume e qualidade de trabalho, porém com relação 

às iniciativas inovadoras abordadas neste trabalho, as opiniões dos dois grupos 

pesquisados foram similares, demonstrando grande aderência às ideias de 

avaliações de desempenho amplas, banco de talentos e remuneração variável. 

 

As Avaliações de Desempenho Amplas demonstram ser instrumentos mais 

democráticos de avaliação, proporcionando melhor detecção das necessidades de 

treinamento, maior conhecimento dos potenciais do avaliado, a elaboração de um 

plano conjunto de desenvolvimento do servidor, a avaliação do servidor por seus 

pares entre outros.  

 

Todos estes fatores trazem ao servidor um sentimento de integração à 

instituição, aumentando sua responsabilidade e importância nos resultados da 
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mesma, atuando, desta forma, nos fatores motivacionais estudados por Herzberg, 

que conduzem à sua satisfação. 

 

O Banco de Talentos demonstra ser uma ferramenta capaz de concentrar 

informações, de forma oficial, a respeito das habilidades do servidor para um 

possível aproveitamento dentro da instituição, podendo trazer benefícios para o 

servidor e a instituição. 

 

Esta mobilidade dentro das instituições deve se dar de forma horizontal, ou 

seja, dentro do mesmo nível ou cargo para qual o indivíduo prestou concurso 

público, para que não ocorram distorções como o acesso ao serviço público por um 

cargo de nível básico ou médio, acessando posteriormente um cargo de nível 

superior. 

A Remuneração Variável é outra iniciativa que foi considerada como positiva, 

desde que observados os critérios para sua concessão. Porém ressalta-se que as 

recompensas financeiras são limitadas e satisfazem apenas as necessidades 

fisiológicas e de segurança. 

As experiências estudadas neste trabalho não esgotam as possibilidades de 

premiação e motivação do servidor público, elas representam apenas algumas das 

soluções presentes no setor privado que podem ser implantadas no setor público 

com sucesso, desde que observadas as características e particularidades deste 

setor.  

Observou-se  que dentro do universo do serviço público é possível premiar e 

motivar os servidores sem contrariar a legislação vigente; de acordo com as 

experiências estudadas e a base teórica utilizada neste trabalho, nota-se que pouco 

pode ser feito em relação às recompensas financeiras.  

 

Porém verifica-se que elas não são decisivas para a motivação do ser 

humano, cabe ao administrador público, na gestão de seu pessoal, atuar nos fatores 

não financeiros, respeitando as diferenças entre seus colaboradores, promovendo 

um ambiente organizacional saudável, produtivo, justo e estimulante, capaz de 

despertar os fatores internos de cada indivíduo que promovem sua satisfação.  
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Como sugestão de trabalhos futuros, sugere-se um estudo mais aprofundado 

no campo da psicologia organizacional, em especial, sobre o tema comportamento 

humano, com o objetivo de auxiliar o Administrador Público na condução de 

processos que promovam melhorias organizacionais e conduzam seus 

colaboradores a atingirem a satisfação de suas necessidades sociais, de estima e 

autorrealização. 

 

Uma pesquisa mais abrangente, envolvendo instituições públicas em diversas 

esferas governamentais, também se faz necessária para verificar, de forma mais 

ampla, as percepções e a aderência às iniciativas estudadas neste trabalho. 
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ANEXO 1 

Questionário: 

 1- Como classifica a remuneração financeira dos servidores públicos em geral? 

(  ) baixa           (  ) mediana         (  ) boa      (  ) ótima 

 2- Como classifica o volume de trabalho realizado pelos servidores públicos? 

(  ) baixo            (  ) mediano         (  ) bom     (  ) ótimo 

 3- Como classifica a qualidade do trabalho realizado pelo servidor público? 

(  ) baixo             (  ) mediano         (  ) bom     (  ) ótimo 

 4- Acredita que a alta carga de trabalho atrapalha a qualidade do serviço público 

prestado pelos servidores? 

(   ) sim                 (   ) não  

 5- Para que serve a avaliação de desempenho no serviço público? 

 6-  Existe um sistema de avaliação de desempenho na instituição onde trabalha? 

      Qual sua opinião a respeito deste sistema? 

 7- O Banco de Talentos é um banco de dados que concentra informações diversas 

a respeito da vida profissional, formação acadêmica, domínio de idiomas e outras 

habilidades. Como você avalia o uso desta ferramenta para realocar servidores em 

setores onde suas habilidades poderiam ser melhor aproveitadas? 

(  )- inviável no setor público    (  ) ruim    (  ) boa     (  ) ótima 

 8- Como se posiciona a respeito das remunerações variáveis em função de metas 

obtidas dentro do serviço público? 

(  ) a favor        (  ) contra 

 9- Em um processo de avaliação de desempenho, você gostaria de ser avaliado de 

forma mais ampla, ou seja, por seus colegas de trabalho e pelo seu chefe imediato? 

(  ) sim        (  ) não 

10- Você se sente preparado e isento para fazer sua própria avaliação de  

desempenho? Por quê? 

(  ) sim         (  ) não  

 11- Você se sente preparado para avaliar um colega de trabalho? Por quê? 

(  ) sim           (  ) não 

12-  Acha que seu superior imediato o avalia de forma justa?  Por quê? 

(  ) sim           (  ) não 

 


