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RESUMO

o presente estudo visou avaliar a viabilidade de implantação de um sistema de
Reconhecimento e Recompensa no Pólo Universitário de Volta Redonda da
Universidade Federal Fluminense e para isto investigou a satisfação e as percepções dos
servidores desta Instituição. Os temas motivação, Reconhecimento e Recompensa e a
Administração Pública formaram o referencial teórico que embasaram a pesquisa. Para
a realização deste estudo recorreu-se à pesquisa científica descritiva aliada a pesquisa de
campo. Foi possível constatar que, de maneira geral, não existe satisfação plena entre os
servidores que seja capaz de promover a motivação e, ainda, pôde-se verificar que a
implantação de um sistema de Reconhecimento e Recompensa é desejada pelos
servidores do Pólo Universitário de Volta Redonda. A partir disso, a autora propõe a
implantação de um sistema de Reconhecimento e Recompensa adequado às
necessidades locais e dentro das possibilidades da Administração Pública.

Palavras-chave: Reconhecimento e Recompensa, motivação, servidor público



ABSTRACT

The present study it aimed at to evaluate the viability of implementation of a system of
Recognition and Rewards in the Pólo Universitário de Volta Redonda of the
Universidade Federal Fluminense investigating the satisfaction and the perceptions of
the servers of this Institution. The motivation, the Recognition & Reward and the Public
Administration had formed the theoretical base for this research. For the
accomplishment of this study the allied descriptive scientific research was appealed to it
the field research. It was possible to evidence that, in a generalized manner, full
satisfaction does not exist enters the servers who are capable to promote the motivation
and, still, could be verified that the implementation of a system of Recognition and
Rewards is desired by the servers of the Pólo Universitário de Volta Redonda. From
this, the author could consider a system of Recognition and Rewards inside adequate to
the local necessities and of the possibilities of the Public Administration.

Word-key: Recognition & Rewards, motivation, public server
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1- Introdução

Motivação é o processo responsável pela intensidade,
direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o
alcance de uma determinada meta. (ROBBINS, 1943, p. 151)

De acordo com a definição de motivação apresentada acima, é possível

depreender que o processo de motivação é gerado em função das metas, ou objetivos, de

um indivíduo. E, segundo Chiavenato (1999, p. 157), a motivação é o que impulsiona

um indivíduo a agir de determinada forma, sendo que esse impulso pode ser estimulado

por um fator externo, do ambiente, ou gerado internamente no indivíduo, pelos

processos mentais.

Contudo, cabe ressaltar que, de acordo com Bergamini (1997, p.82), a motivação

constitui-se numa força interior presente em cada indivíduo e que pode estar ligada a um

desejo. Sendo assim, a autora considera que não é possível motivar um indivíduo,

apenas estimulá-lo a fazer determinada coisa.

Dentro dessa perspectiva, há muito tempo têm-se estudado os fatores capazes de

estimular a motivação nos indivíduos, a exemplo da primeira experiência apresentada

por Almeida (2008, p.4) realizada por Elton Mayo no final da década de 1920, na

fábrica Western Eletric Company. A partir de então, vários estudos e teorias foram

desenvolvidos até chegar às formas mais atuais.

Segundo Almeida (2008, p.13) o perfil dos profissionais e das empresas sofreu

transformações drásticas ao longo dos anos, em decorrência das mudanças ocorridas na

sociedade, na economia e na cultura. De acordo com esse mesmo autor (2008, p.13-15),

hoje a relação entre os profissionais e as organizações é outra: de um lado, as pessoas

têm buscado mais qualidade de vida e satisfação e, de outro lado, as empresas precisam

reter seus talentos para atingir suas metas.
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Além disso, Motta (1995~ p. 199) afirma que estudos têm demonstrado que as

pessoas procuram o autodesenvolvimento e a auto-relização após satisfazerem suas

necessidades básicas. Segundo ele essas pessoas se direcionam para trabalhos mais

desafiantes e complexos buscando a satisfação ou para se sentirem realizadas,

autoconfiantes e seguras. Em outras palavras, Motta (1995, p. 199) considera que

existem pessoas intensamente motivadas por fatores intrínsecos e procuram retornos

intrínsecos no trabalho.

Assim, uma alternativa que tem se mostrado eficiente para facilitar o processo de

realização e satisfação no trabalho é a ação de Reconhecimento e Recompensa aos

funcionários promovida pelas empresas, pois, segundo Almeida (2008, p.IS), os

profissionais atuais buscam realização e, para isso, nem sempre o salário é o bastante;

eles precisam ser reconhecidos naquilo que fazem, precisam de beneficios

àiferenciados, crescimento pessoal e profissional, entre outras realizações.

Cabe explicar que, de acordo com esse mesmo autor, Reconhecimento

revresenta o ato de tomar conhecimento e aprovar uma atividade, demonstrando para

seu autor e para o grupo em que está inserido; já a Recompensa, é representaria por aÍS!O

Que tenna aigum vaior financeiro: dinheiro, bem, viagem, privilégios especiais, entre

outros. (ALMEIDA 2008, p.28-30)

Ressalta-se a complexidade envolvida no tema apresentado em função dos

vários aspectos que o cercam e das divergências de opiniões sobre o assunto, como a

eXIStenClaae trés correntes de pensamento descritas por Motta (1995, p.199): a primeira

considera que adicionar incentivos externos, materiais e financeiros a pessoas que

possuem a motivação intrínseca e procuram resultados intrínsecos pode melhorar o

desempenho; a segunda, afirma que oferecer recompensas materiais aos lnólvlóuOS que

t;)ossuemmOtivação intrínseca pode causar a redução ou perda da motivação interna; e a
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terceira proposição diz que existem fatores condicionantes na relação recompensas

materiais/aumento de desempenho, como nível de recompensa, compromisso e grau de

autonomia do indivíduo em optar por fazer ou não uma tarefa. Assim, é importante

destacar que, segundo Townsend (1991, p. 69), não existe fórmula única que garanta a

motivação, nem uma única abordagem correta.

Contudo, Bergamini (1997, p. 23) considera que diferentemente do início do

século, quando o desafio era descobrir o que fazer para motivar as pessoas, hoje,

percebe-se que cada um trás dentro de si suas próprias motivações, cabendo à

organização encontrar e adotar recursos organizacionais que sejam capazes de não

sufocar as forças motivacionais inerentes às próprias pessoas. E Harrington (1997,

p.469), considera que quando os empregados estão felizes, satisfeitos e quando sentem

que alguém aprecia seus esforços, se destacam mais.

A Administração Pública, de forma semelhante às empresas privadas, possui o

objetivo de atender às necessidades de seus clientes de forma eficiente e eficaz e, para

isto, depende de colaboradores motivados a fim de atingir os objetivos do Governo e

alcançar os resultados esperados pela sociedade.

A Universidade Federal Fluminense, como uma autarquia federal, enquadra-se

no papel de órgão público e, portanto, tem a função de atender aos cidadãos como seus

clientes e de gerar os resultados esperados pela sociedade.

Dessa forma, o presente estudo objetiva analisar a viabilidade da implantação de

mecanismos de Reconhecimento e Recompensa como fonna de incentivo à satisfação

dos funcionários da Universidade Federal Fluminense lotados no Pólo Universitário de

Volta Redonda.

O estudo mostra-se importante no que diz respeito a melhoria do serviço público

que, segundo Penha (2005, p.66), tem sido desvalorizado pela sociedade, quando afirma
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que a sociedade brasileira "perdeu a/é" no serviço público. E, desta forma, possibilitará

investigar a satisfação no exercício da função pública e as formas de incentivá-la, com o

objetivo de adequar a realização no trabalho e a prestação de bons serviços aos

cidadãos.

O tema apresentado relaciona-se ao conteúdo da graduação em Administração,

quando visa pesquisar o que tem sido implantado de fato no Pólo Universitário de Volta

Redonda como forma de melhoria das condições de trabalho e alcance dos objetivos, de

forma facilitada, em decorrência disso. Assim, será possível analisar se as ferramentas

de gestão apresentadas no curso de Administração, realmente têm sido utilizadas pelo

órgão estudado e de que forma.

Para a autora, o tema é particularmente estimulante, uma vez que faz parte do

corpo discente e, também, de servidores da Universidade, e pretende utilizar os

resultados encontrados pelo estudo para contribuir para o melhoramento contínuo das

formas de trabalho e, também, dos serviços prestados pela Instituição.
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2 - Justificativa

o tema apresentado é de fundamental importância, pois, como descrito por

Almeida (2008, p. 17), é crescente a preocupação das organizações com o tema

Reconhecimento e Recompensa e o empenho em obter a satisfação das pessoas.

Além disso, Almeida (2008, p.31-32) afirma que o sistema de Reconhecimento e

Recompensa fornece meios para que os funcionários se sintam importantes e

necessários, mesmo em tempos de incertezas como o que vivemos. O autor considera

também que um alto índice de rotatividade de funcionários é sempre nocivo e

dispendioso, por isso existe a utilização de estratégias que facilitem o processo de

motivação no trabalho e, consequentemente, a retenção de talentos.

Na Administração Pública o tema é particularmente relevante, pois segundo

Penha (2005, p. 66), a sociedade bra&ileira condenou o servidor público ao desprezo,

considerando-o incompetente e acomodado e suas atividades de má qualidade. Contudo,

Penha (2005, p. 66) afirma que, regra geral, o que tem desmotivado os servidores são as

más condições de trabalho e a falta de perspectivas.

O autor (2005, p. 66) diz ainda que, o servidor público se vê obrigado a

desenvolver sua carreira em meio a condicionantes desfavoráveis como: ausência de

reconhecimento por mérito e progressão de carreira, falta de treinamento a altura das

necessidades e condições de trabalho precárias que vão da falta de coisas simples como

caneta, por exemplo, até equipamentos adequados; no âmbito organizacional, é

obrigado a conviver com processos e procedimentos ultrapassados, excesso de

burocracia e falta de seqüência nos planos de ações decorrente das constantes trocas de

chefias e além de tudo, muitos ainda são vítimas do jogo do poder político e, segundo

ele:

[...] todos têm que pagar junto a sociedade o preço da
desconfiança, criado em razão de uma minoria de maus
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profissionais - aqueles que existem em todas as profissões -, que
coloca o servidor na situação constrangedora de ter de provar
todos os dias que é honesto. (PENHA, 2005, p.66)

o presente estudo poderá verificar a veracidade de tais afirmações, concluindo

se, de fato, existe insatisfação entre os servidores da Universidade Federal Fluminense.

Será possível também identificar se, de fato existir a insatisfação entre estes

funcionários, se ela pode estar atrelada à falta de um sistema que reconheça seus

trabalhos ou se está relacionada a algum outro fator desconhecido, porém possível de

ser descoberto através de novos estudos.

o estudo ainda contribuirá para a escolha do método de Reconhecimento e

Recompensa mais adequado às necessidades dos servidores e da Universidade que

poderá ser implementado no Pólo Universitário de Volta Redonda da Universidade

Federal Fluminense com o objetivo de proporcionar mais satisfação, que seja capaz de

facilitar a motivação dos servidores desta instituição e, assim, oferecer um atendimento

de maior qualidade aos clientes da Universidade.
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3 - Revisão de literatura

3.1- Motivação

3.1.1- Evolução

Segundo Almeida (2008, p. 4) os primeiros estudos sobre a motivação do

indivíduo tiveram início no final da década de 1920, quando Elton Mayo deu início a

pesquisas numa fábrica da Westem Electric Company para verificar, baseando-se nas

premissas de Taylor, quais fatores ambientais afetavam o desempenho organizacional.

Almeida (2008, p. 5) diz que Elton Mayo pretendia constatar que variações na

iluminação afetariam diretamente a produtividade, contudo, os resultados dessa

pesquisa não confirmaram esta hipótese, muito pelo contrário, a produtividade

continuava alta mesmo em situações adversas.

De acordo com Almeida (2008, p. 5) esta experiência demonstrou que outros

fatores afetavam o desempenho dos trabalhadores e que os homens, ao contrário do que

se imaginava, não respondem aos estímulos como as máquinas: os efeitos de um

estímulo podem ser maiores ou menores do que o esperado em função das

circunstâncias, expectativas, desejos, ou mesmo fatores como idade, sexo, escolaridade,

prática com o processo, dentre outros.

Almeida (2008, p.5) diz que este foi o início da compreensão das relações

humanas no trabalho e, a partir de então, o homem passa a ser visto como o Homem

Social e não mais como o Homem Econômico de Taylor, ou seja, passa se a perceber

que o homem não se move apenas em função do dinheiro, ele também relaciona a

satisfação e o relacionamento social ao trabalho.

Com essa nova perspectiva, novos estudos foram realizados, a fim de determinar

quais fatores interferem no desempenho e na motivação de um indivíduo. Assim, várias
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teorias foram propostas e, segundo Robbins (2002, p. 152) a década de 50 foi um

período frutífero no que diz respeito ao desenvolvimento de conceitos sobre motivação.

De acordo com o mesmo autor foi nesta década que foram formuladas as duas teorias

sobre motivação e o comportamento humano no trabalho, mais conhecidas: Hierarquia

das Necessidades e a Teoria dos Dois Fatores que foram as precursoras das teorias mais

recentes.

Robbins (2002, p. 152) considera que embora essas teorias sejam questionáveis

em termos de sua validade, é importante conhecê-las, pois formaram a base para o

desenvolvimento das teorias mais modernas, além de ainda serem utilizadas por muitos

executivos para explicar a motivação de seus funcionários.

As citadas teorias precederam os estudos que embasaram a formulação das

teorias contemporâneas que, de acordo com Robbins (2002, p. 156), apesar de não

serem inquestionavelmente corretas, possuem uma fundamentação básica com certo

grau de validade. Dentre as teorias mais recentes sobre a motivação, apresentadas por

Robbins (2002, p. 157) podem-se citar: a Teoria ERG, Teoria das Necessidades de

McClelland, Teoria da Avaliação Cognitiva, Teoria da Fixação de Objetivos, Teoria do

Reforço, Teoria da Eqüidade e Teoria da Expectativa.

Robbins (2002, p.156) explica que essas teorias modernas são conhecidas como

"teorias contemporâneas", não por terem sido desenvolvidas nos últimos anos, mas por

representarem "o atual estado da arte de explicar a motivação dos trabalhadores".

3.1.2 - Principais teorias

Serão apresentados os dois estudos que seguiram a compreensão das relações

humanas no trabalho a partir das pesquisas de Elton Mayo, partindo da Teoria das

Necessidades, de Abraham Maslow. Segundo Robbins (2002, p. 152), nesta teoria,
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Maslow, um psicólogo, estudou as necessidades humanas e as estruturou

hierarquicamente em cinco categorias em forma de pirâmide, da seguinte maneira:
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Figura 1 - Pirâmide das eces idade deAbr am a lo (Almeida,20 2, p.9)

De acordo com Almeida (2002, p.7), para Maslow o indivíduo tem as

necessidades básicas, de sobrevivência, manutenção e segurança, como um primeiro

nível a ser atingido, correspondendo às necessidades primárias. Na seqüência, segundo

o mesmo autor, vêm os demais níveis que sobrepõem os primeiros até atingir o último

de auto-realização, que está mais relacionado à consecução do potencial do indivíduo;

essas necessidades relacionadas à satisfação interna configuram-se como necessidades

secundárias.

Apesar dos níveis estarem separados, Almeida (2008, p.8) afirma que eles são

inter-relacionados e em alguns momentos, detenninados níveis se tomam prioritários

com relação aos demais, porém todos coexistem. Contudo, segundo Robbins (2002, p.

152), esta teoria sugere que, mesmo que nenhuma necessidade se satisfaça por

completo, uma necessidade substancialmente satisfeita elimina a motivação.
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Robbins (2002, p. 154) afirma que a Teoria dos Dois Fatores foi desenvolvida

pelo psicólogo Frederick Herzberg, através de uma pesquisa em que pediu às pessoas

que descrevessem situações no trabalho nas quais se sentiram bem ou mal. E os

resultados encontrados estão demonstrados na figura apresentada abaixo:

Fatores que caracterizam 1.844 eventos
no trabalho que conduzem
à extrema insatisfação

Fatores que caract~rizam 1.753 eventos
no trabalho' que conduxem

â extrema satisfação

Políticas e
administração : -.-..-:~:~.':',:";:":;::.-.-~:i :.-:1 .. :;~ .~"~~'.;.:;";':' ;~_.:.'~ .':
do empresa S . - "~'-r,:: ~'~~"'-;:f';\::-1~:~' '."upervlsao. \' i.~~· .• J: ,'1-.:" <0 •.=;· ••. /' .

Relacionamento com o supervisor ~.\/':~!~~:~-~,~'.~.~.. I

Condições de trabalho ::';n~-f:~~::l::O;'
. .

Todos os fatores
que contribuem

para o insatisfação
com o trabalho

Todos os fatores
que contribuem
paro o satisfação
com o trabalho

Relacionamento com os colegas f.~(::';~
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Figura 2 - Resultados da pe quisa realizada por Frederick Herzberg (Robbins, 1943, p. 155)

Segundo Robbins (2002, p. 154), é possível depreender que os indivíduos que se

consideraram satisfeitos com o trabalho atribuíram esse fato a si mesmo (intrínseco), e

os insatisfeitos atribuíram a insatisfação a fatores extrínsecos.

Para Robbins (2002, p. 155), a pesquisa descrita demonstrou que o oposto da

satisfação não seria a insatisfação, mas somente a falta dela. Da mesma forma, a

extinção de fatores de insatisfação, segundo Robbins (2002, p.155), não torna o trabalho

necessariamente satisfatório, ou seja, o executivo poderá gerar a tranquilidade dos

funcionários com a eliminação de fatores insatisfatórios e não atingir a motivação dos

indivíduos.
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A partir disso, Herzberg divide os fatores em duas categorias, apresentadas por

Almeida (2008, p. 7): a dos fatores mantenedores ou higiênicos, que funcionam como

um pré-requisito para os demais fatores, ou seja, na sua existência as pessoas não estão

insatisfeitas, mas também não estão satisfeitas, segundo Robbins (2002, p. 155); e a dos

fatores motivadores, os quais geram um impulso para a execução de algo.

Motta (1995, p. 190) afirma que os fatores motivacionais estão relacionados à

tarefa em si e que eles são os responsáveis pela satisfação no trabalho. O autor destaca

entre esses fatores aqueles relacionados com a concretização da tarefa, reconhecimento,

características do trabalho e desenvolvimento. Já os chamados fatores higiênicos,

segundo ele (1995, p. 190), estão mais relacionados com a ambiência do trabalho e a

insatisfação.

No que se refere a satisfação, Motta (1995, p. 190) afirma que o conteúdo da

tarefa é mais importante do que o ambiente em que é realizada. Desta forma, ele

considera que:

[...] a organização deve procurar enriquecer a tarefa dos
indivíduos, dando oportunidade para que eles se sintam
competentes capazes de concretizar a tarefa e receber
reconhecimento por isso. (MOTT~ 1995, p. 190)

De acordo com Robbins (2002, p.155), para propiciar a motivação das pessoas é

preciso utilizar-se de: promoção, crescimento pessoal, reconhecimento,

responsabilidade e realização, que são fatores ligados ao trabalho em si ou aos

resultados dele.

Para Chiavenato 2000, as teorias de Maslow e Herzberg se aproximam, quando

relacionamos os fatores higiênicos de Herzberg às necessidades primárias de Maslow e

os fatores motivadores às necessidades secundárias. (Figura 3)
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Figura 3 - Comparação dos modelos de motivação de Ma low e Henberg (Fonte: Cbiavenato,
2000, p. 401)

3.1.3 - Motivação Intrínseca X Extrínseca

Motta (1995, p. 189) apresenta três correntes de pensamento diferentes que

defendiam as razões para a existência de conflito entre o indivíduo e a organização,

resultando na desmotivação do funcionário: a primeira definia a existência de conflitos

oriundos de fatores externos a organização. A segunda entendia os conflitos como sendo

de natureza organizacional, pela divergência de interesses da organização e das pessoas.

E a terceira corrente entende o conflito como sendo de natureza individual, como a

percepção do indivíduo com relação à organização, personalidade, entre outros.

Assim sendo, a terceira corrente de pensamento é a que se relaciona mais

diretamente à motivação do indivíduo, uma vez que envolve suas percepções

particulares. Dentro dessa perspectiva, duas abordagens conflitantes se apresentam na

tentativa de definir os fatores geradores da motivação humana: a primeira diz respeito à

motivação extrínseca e a segunda à motivação intrínseca.

Sob a perspectiva da motivação extrínseca, Bergamini (1997, p.39) considera

que os pesquisadores que a defendem acreditam que é possível planejar, modelar ou
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mudar o comportamento humano por meio da utilização adequada dos vários tipos de

recompensas ou punições disponíveis no meio ambiente. Tal mecanismo é conceituado

pela autora como reforçadores de comportamento.

Contudo, Bergamini (1997, p.39) afirma que, de forma geral, há unanimidade

entre os autores quando não consideram a teoria do reforço como suficientemente

explicativa do comportamento motivacional de forma mais genuína, pois esta teoria não

diz respeito ao que energiza ou inicia o comportamento.

Porém Motta (1995, p. 197) considera que embora a teoria do reforço não possa

ser considerada teoria da motivação, ela não deixa de ter validade quanto à teoria sobre

forças propulsoras do trabalho. Pois, segundo ele existem demonstrações contundentes

de que quando os indivíduos são devidamente incentivados, eles mobilizam energias e

se comportam de forma que normalmente não fariam.

Segundo Bergamini (1997, p. 63) nas teorias cognitivas, a decisão pelo

engajamento numa atividade depende do valor que se atribui àquilo que a mesma possa

oferecer. Sendo assi~ a autora afirma que a atividade é vista como um recurso

instrumental que permite chegar a algum resultado de valor. Ela considera que, nesta

abordagem o indivíduo decide de forma racional se deseja despender energia por

determinado resultado e isto implica dizer, segundo ela, que estas teorias estão

alicerçadas no conhecimento que também é utilizado como sinônimo de cognição.

Na teoria da expectância, que é um dos modelos da teoria cognitiva, Bergamini

(1997, p. 65) considera que os conteúdos mentais são os disparadores do

comportamento motivacional, sendo assim, esses valores definem a desejabilidade

percebida em função dos resultados que podem ser atingidos por meio do alcance de

determinado desempenho.
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A referida teoria, de acordo com Bergamini (1997, p. 65), propõe que o

indivíduo através de seus próprios conhecimentos, escolhe o curso de ação capaz de

proporcionar maior prazer e menor grau de sofrimento. Para ela:

omodelo da expectância propõe que a motivação seja o
produto do quanto uma pessoa almeja alguma coisa e da
probabilidade de que o esforço mobilizado por ela leve à
realização da tarefa e, por conseguinte, à recompensa.
(BERGAMINI, 1997, p.67)

Em termos da comparação social, que seria outra teoria de enfoque cognitivo, as

pessoas tenderiam a comparar o que recebem de recompensa pelo desempenho com o

que pessoas semelhantes a ele recebem. Por isso, é conhecida também como teoria da

equidade, quando aqueles que contribuem mais para a organização esperam receber

mais em termos de recompensa. (BERGAMINI, 1997, P. 65)

Tanto o modelo da Expectância quanto da Comparação Social, segundo

Bergamini (1997, p. 68) partem da suposição de que as pessoas percebem e são capazes

de relacionar de forma consciente e, sobretudo, racional os componentes do

comportamento motivacional.

Contudo, Bergamini (1997, p. 64) ressalta que as teorias do condicionamento e

as teorias cognitivas apresentam pontos comuns e divergentes. A afinidade delas

encontra-se na relação entre o desempenho de certas tarefas e as recompensas

proporcionadas pelos resultados. Já a diferença encontra-se com relação à origem do

comportamento. Pois, para as teorias cognitivas a resposta comportamental tem origem

na mente dos indivíduos e para a teoria do reforço a origem do comportamento é parte

integrante do meio ambiente.

Bergamini (1997, p. 82) atenta para o fato de que a ênfase em demasia dada às

medidas de compensação pelo desempenho acabou por confundir a satisfação
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conseguida pelo trabalho com a motivação para executá-lo. Ela afirma que esses dois

conceitos, na verdade, são independentes. A autora considera também que:

"A psicodinâmica motivacional depende de 11umerosos
fatores ligados ao cargo em si, às características individuais
bem como aos resultados que o trabalho pode oferecer."
(BERGAMINI, 1997, p. 82)

Sob a perspectiva da motivação intrínseca, Bergamini (1997, p.83) afirma que

trata-se de um impulso que vem de dentro e por isso, suas fontes de energia encontram-

se no interior de cada pessoa. A autora (1997, p. 84) considera ainda, que os indivíduos

entram em ação por diversas razões, porém existe grande diferença entre o movimento

reativo aos agentes condicionantes extrínsecos ao indivíduo e a motivação originada

pelas necessidades internas que tiram sua fonte de energia das necessidades e emoções.

Adotando tanto a perspectiva da motivação intrínseca, quanto a da motivação

extrínseca ao homem, é possível depreender que o ambiente interfere na satisfação do

homem no trabalho. Sendo assim, de acordo com Motta (1995, p. 193), não seria

possível gerar a motivação em uma pessoa por fatores externos, mas sim, criar um

ambiente ou clima psicológico que leve a pessoa a se motivar.

3.2 - Reconhecimento e Recompensa

3.2.1 - Contextualizando o Reconhecimento e a Recompensa

Com o passar dos anos a relação do homem com o trabalho foi se modificando e

adquirindo novos formatos. Assim a motivação para o trabalho também ganhou novas

perspectivas de acordo com a nova posição ocupada pelo trabalho na vida das pessoas.

Segundo Mariano e Pereira (2009, p.70), na Antiguidade, na Grécia e em Roma,

o trabalho era encarado como um fardo destinado aos escravos e às camadas menos
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favorecidas, já os homens livres e uma minoria podia dedicar-se à guerra, à filosofia, à

administração pública e as artes.

Mais tarde, durante a Idade Média, Mariano e Pereira (2009, p.70) dizem que os

servos eram responsáveis por produzir tudo que a sociedade medieval consumia, já os

nobres se dedicavam às guerras e o clero à teologia.

Mariano e Pereira (2009, p.70) dizem que na época do Renascimento começa a

valorização do homem e o trabalho também passa a ser bem visto. O protestantismo tem

forte impacto sobre a visão do trabalho, quando legitimou o comércio como uma

possível entrada para o paraíso.

Os citados autores (2009, p. 70) afirmam que com a Revolução Industrial,

aumentou a demanda por trabalhadores para a fabricação de produtos industrializados,

além disso, conforme a mão-de-obra era abundante e barata, ela sofria com condições

insalubres das fábricas e com as longas jornadas de trabalho.

No Pós-Guerra, segundo Mariano e Pereira (2009, p. 70), se consolida o modelo

de grandes organizações e especialização de funcionários. Os trabalhadores passaram a

ser protegidos por leis trabalhistas, contudo, permanecia o ambiente de trabalho

inadequado e a falta de satisfação pessoal. Nesse período também ocorre a entrada em

massa das mulheres no mercado de trabalho.

Segundo Motta (1995, p. 187), o trabalho era visto como uma atividade

obrigatória, necessária e raramente prazerosa. Contudo no início do século XIX "as

pessoas viviam para trabalhar" (Harrington, 1997, p.2I3) e o trabalho era o que

ocupava a maior parte do tempo na vida das pessoas, pois, por outro lado, o trabalho

honesto era encarado como o meio para se alcançar o sucesso.

Harrington (1997, p. 213) afirmou que de acordo com pesquisas realizadas, foi

constatado que à medida que as pessoas têm suas necessidades atendidas, elas
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substituem o trabalho por outras formas menos produtivas de ocupar o tempo. E assim,

segundo esse autor, conforme a sociedade foi se desenvolvendo e satisfazendo suas

necessidades, sua relação com o trabalho foi diminuindo e outras áreas de suas vidas

ganharam maiores proporções no dia-a-dia das pessoas.

A figura abaixo demonstra a representatividade das diversas áreas na vida dos

indivíduos (teórica A). E é possível observar que o trabalho foi perdendo espaço ao

longo dos anos e o "eu mesmo" que quase não era valorizado, ganhou nova posição para

os indivíduos.

.

Trabalho I Religião
.

Eu mesrno Família

Religião

Trabalho

Família

Eu mesmo

Religião

Trabalho .
.

FamHia
Eu mesmo

L !

Teórica
(A)

Década de 1950
(B)

Década de 1990
(C)

Figura 4 - A arena da vida (Harrington, 1997, p.214)

Segundo Harrington (1997, p.213), à medida que a sociedade se tornou mais

abastada, os indivíduos começaram a equilibrar as várias áreas de suas vidas que

ocupam seu tempo. Ele diz ainda, que o trabalho que era o quadrante predominante na

vida das pessoas, no decorrer dos anos passou a ser usado para tornar os outros três

quadrantes possíveis. O autor considera que o quadrante "eu mesmo", que era quase

ignorado, tornou-se o mais importante, com partes maiores de tempo dedicadas a ele,

quando as pessoas passaram a gastar mais tempo para ficar em boas condições físicas e

, .se entregar a prazeres propnos.

Hoje, na Era Digital, o trabalho mecânico é realizado, cada vez mais, por

máquinas e são valorizadas as tarefas mais complexas, que exigem criatividade e
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emoção. Foi aberto mais espaço para a realização pessoal no trabalho, mas, por outro

lado, existe maior exigência das pessoas e a tecnologia permite que o trabalho alcance

os funcionários a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. (MARIANO E PEREIRA,

2009, p. 70),

Sendo assim, as organizações precisaram modificar suas formas de cativar os

funcionários e reter seus talentos (ALMEIDA, 2008, p. 15). Por isto, os estudos sobre a

motivação para o trabalho têm sido tão valorizados nos últimos anos. Segundo Motta

(1995, p. 186), a atração pelo tema encontra-se na busca da melhoria da relação entre o

indivíduo e sua tarefa, resultando, possivelmente, na satisfação no trabalho.

Atrela-se, também, a produtividade e a eficiência à satisfação pelo trabalho.

Desta fonna almeja-se alcançar a satisfação, como dito por Motta (1995, p. 186) através

de apelos à emoção dos funcionários ou da introdução de novas tarefas e métodos.

Diante do exposto, percebe-se que a força de trabalho atual mudou seus anseios

e perspectivas com relação ao vínculo com o trabalho, em consonância com as

mudanças ocorridas também nos cenários social, cultural e econômico.

Segundo Almeida (2008, p.I5), os profissionais dos dias de hoje não querem

esperar muito para terem seu valor reconhecido pelas empresas em que estão.

Diferentemente do que ocorria no passado, quando as relações de trabalho eram

duradouras e por isso não era necessário ter pressa pelo reconhecimento.

Almeida (2008, p.lS) afirma que essas pessoas desejam formas não tradicionais

de incentivo, além do salário, como: qualidade de vida, crescimento profissional,

desenvolvimento pessoal, beneficios diferenciados e, ainda, almejam saber o quanto

suas idéias e contribuições para a empresa são valorizadas.

Nesse sentido, os mecanismos de Reconhecimento e Recompensa têm se

mostrado eficientes, no que tange à satisfação da organização e de indivíduos. E, por
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esta razão, é importante estabelecer mecanismos de Reconhecimento e Recompensa

dinâmicos e alinhados com os anseios desses profissionais. (ALMEIDA, 2008, P.15)

Além disso, conforme ressaltado por Harrington (1997, p. 215):

"Assim que uma organização perceber que seu sucesso
repousa nas mãos e nas mentes de seus empregados e estes
experimentarem o estímulo e a satisfação de ajudar a
organização a melhorar, a gestão participativa se tornará uma
forma de vida e suas realizações continuarão a crescer."
(HARRINGTON, 1997, p. 215)

3.2.2 - Conceito

Motta (1995, p. 198) considera que as teorias de motivação se referem às causas

do comportamento no trabalho, ou seja, às forças propulsoras (extrínsecas ou

intrínsecas) que levam a um desempenho. Porém, ele afirma que para os indivíduos, os

resultados gerados pelo desempenho podem ser externos ou internos, ou seja,

recompensas materiais ou não.

Almeida (2008, p. 18) define motivação como sendo aquilo que uinicia,

direciona e mantém o comportamento ". Sendo que este processo pode ser repetido até o

alcance da meta desejada. E esta motivação pode ser facilitada por fatores que reforcem

os comportamentos desejados pela empresa.

Segundo Harrington (1997, p. 467) um incentivo estimula tanto a realizar

determinada tarefa, quanto a atingir uma meta que tenha uma recompensa atrelada.

Almeida (2008, p. 20) afirma que um comportamento, quando é seguido de uma

conseqüência favorável, tende a ser repetido, porém, quando recebe uma conseqüência

desfavorável, ele tende a se extinguir.

Motta (1995, p.200) considera que os dirigentes devem estar atentos para

surpreender o funcionário no momento da ação desejada. Além disso, esse autor diz que

somente as conseqüências positivas garantem o bom desempenho, portanto mesmo no



33

caso de repreensão do funcionário, essa advertência deve terminar com um elogio, pois

isso proporcionará ao funcionário a certeza de que é reconhecido como bom e que a

preocupação do chefe se limita às falhas de desempenho.

Almeida (2008, p. 19) explica que deve ser oferecido um feedback para as ações

dos funcionários, seja ele de forma negativa para impedir a atitude indesejada pela

organização, ou positiva na forma do reconhecimento e da recompensa, a fim de

garantir que a ação se repita. (Figura 5)
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Figura 5 - Processo de ações e feedback (Adaptado de Almeida, 2008, p.20)

o feedback consiste em falar para o autor de determinada ação sobre o que é

observado com relação ao seu comportamento, positivos e negativos, e os impactos

causados. Assim, a função do feedback é a de promover mudanças de comportamento,

melhorias de desempenho e gerar o desenvolvimento, pois as pessoas poderão modificar

comportamentos para a direção desejada, manter comportamentos adequados e adquirir

novas habilidades. (ALMEIDA, 2008, P.20-21) Contudo, Almeida (2008, p.21) alerta

que "todo reconhecimento, com ou sem recompensa associada, é um tipo de feedback,

mas a recíproca não é verdadeira. "

Harrington (1997, p. 468) afirma que o reconhecimento é algo que todos

desejam, precisam e lutam para obter, pois é uma das formas de se certificar que outras

pessoas apreciam seus esforços e assim os funcionários se tornam felizes e satisfeitos.

Segundo este mesmo autor, um processo de recompensa tangível e intangível quando
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utilizado apropriadamente é capaz de atender às necessidades de reconhecimento dos

funcionários.

De acordo com Harrington (1997, p. 469), estudos têm demonstrado que, quando

a empresa recompensa seus empregados, eles trabalham mais proficuamente e atendem

melhor aos clientes.

Três fatores são imprescindíveis para a eficácia do programa de Reconhecimento

e Recompensa, segundo Harrington (1997, p. 467): o tipo da recompensa ofertada, o

tempo entre a ação a ser reconhecida e o momento que a recompensa foi dada, e a

ocasião em que o comportamento atinge o padrão estabelecido.

Faz-se necessário apresentar a diferença existente entre a Remuneração, o

Reconhecimento e a Recompensa. Almeida (2008, p. 26) atribui ao conceito de

remuneração: o salário, as comissões, bonificações, opções de ações, participação nos

resultados, entre outros que o indivíduo recebe em seu emprego. Harrington (1997, p.

184) considera que as pessoas atualmente não estão mais dispostas a se deixarem

controlar em função do salário, pois se vêem numa escravidão limitada. Este autor

afirma ainda que, muitas pessoas têm todo o dinheiro que necessitam, e trabalham

apenas para obter o sentimento de auto-valorização.

Segundo Lobos (1991, p. 129), o reconhecimento representa qualquer ato da

direção da empresa que tenha a intenção de compensar psicologicamente um empregado

pelo esforço realizado para o alcance de algum resultado. Ressalta-se que este

reconhecimento pode ser individual ou em grupo e tem o objetivo de tornar as ações

relevantes para a empresa conhecidas por todos.

Entre os tipos de reconhecimento mais comuns, citados por Almeida (2008, p.

28), estão: a comunicação verbal, sessão de feedback, compartilhar elogios de terceiros,
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agradecer e dar crédito a quem merece. Ele apresenta ainda alguns símbolos tangíveis

de reconhecimento: placas, troféus, celebrações, cartas e diplomas.

Almeida (2008, p. 30) conceitua a recompensa como uma ação tangível com a

finalidade de compensar uma ação de um funcionário. E ele considera que esta

recompensa pode ser monetária ou não monetária e resulta de vários sistemas.

Harrington (1997, p. 477) acredita que os prêmios em dinheiro permitem que as pessoas

escolham seus próprios presentes e, ainda, oferecem a oportunidade de reconhecimento

público.

A recompensa, segundo Almeida (2008, p. 30), geralmente se apresenta sob as

formas de: viagens e passagens aéreas, oportunidades de treinamento excepcionais, bens

materiais ou tickets de compras, valores em dinheiro e privilégios especiais.

Motta (1995, p.199) pondera que, tanto nas instituições públicas, quanto nas

privadas, os funcionários esperam receber gratificações ou promoções garantidas após o

cumprimento do dirigente. Almeida (2008, p. 29) considera que o reconhecimento e a

recompensa podem estar atrelados e podem ser oferecidos conjuntamente, pois

HReconhecimento e Recompensa são como feijão e arroz, complementam-se

perfeitamente. " (Almeida, 2008, p. 32)

3.2.3 - Formas de implantação e considerações importantes para a

implantação de um sistema de Reconhecimento e Recompensa

Alguns fatores devem ser observados para a implantação de um sistema de

Reconhecimento e Recompensa eficiente e para que o programa não seja encarado

como mais uma proposta de melhoria da empresa que resulte no esquecimento, sem

resultados ou continuidade, como descrito por Almeida (2008, p. 17).
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Robbins (1943, p. 203) afirma que os funcionários precisam reconhecer

claramente o sistema de Reconhecimento e Recompensa vinculado ao desempenho, pois

a falta dessa percepção, ao contrário do que se espera, resultará em fraco desempenho,

diminuição da satisfação com o trabalho e aumento da rotatividade e absenteísmo.

Também é importante ressaltar que, nem todas as pessoas se sentem estimuladas

pelos mesmos fatores, portanto, como evidenciado por Townsend (1991, p. 66), não

existirá uma única abordagem capaz de satisfazer a todos os indivíduos. Este autor

afirma ainda que a mesma pessoa pode reagir de modo diferente ao mesmo estímulo em

ocasiões diferentes. E isto dependerá do desenvolvimento pessoal e da posição

percebida na vida, que levarão a pessoa a fazer associações diferenciadas sobre itens ou

ações oferecidas pela empresa.

Tonwsend (1991, p. 66) considera que, para algumas pessoas o reconhecimento

será mais motivador, já para outras, as recompensas materiais serão fonte de inspiração.

Portanto, mostra-se interessante a idéia de elaborar "pacotes" de premiação para que o

funcionário opte por aquilo que seja significativo para si. Almeida (2008, p. 33)

considera ainda que a variedade de formas de Reconhecimento e Recompensa dá

flexibilidade à organização e maiores oportunidades aos empregados.

Motta (1995, p. 200) observa que os prêmios oferecidos podem ser pequenos e

de baixo valor desde que sejam oferecidos a todos os envolvidos, pois grandes prêmios

para poucas pessoas, geram ressentimentos entre aqueles que não foram premiados. Ele

considera ainda a importância de reconhecer os esforços individuais e fazer com que

todos se sintam bem sucedidos.

De acordo com Harrington (1997, p. 477), as recompensas a grupos ou equipes

se mostram importantes no sentido de construir o espírito de equipe. E acrescenta que é
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um incentivo que impacta sobre a criatividade e o encorajamento, estabelecendo um

senso de interdependência entre os membros do grupo.

Almeida (2008, p. 34) atenta para o fato de que o sistema deve ser factível. Por

mais importante que seja manter certo grau de complexidade e desafio, é importante que

seja atingível, para não criar falsas expectativas e acabar com a motivação dos

envolvidos.

O sistema de Reconhecimento e Recompensa, ainda, deve ser mensurável a fim

de permitir a avaliação dos resultados, como descrito por Almeida (2008, p. 34). E este

mesmo autor considera que o processo deve ser aberto para permitir a participação de

todos e garantir a credibilidade do mesmo.

Almeida (2008, p. 34) afirma também que o Reconhecimento e a Recompensa

devem seguir a ação que o originou, pois a passagem do tempo diminui a sua eficiência.

Não deve exceder o seu propósito, mas sim ser proporcional à ação. Para algumas

pessoas, a publicidade do reconhecimento também é valorizada. Deve ser específico, ou

seja, a pessoa deve entender o porquê do reconhecimento.

Para implantação do Sistema de Reconhecimento e Recompensa, pode-se

estabelecer um passo-a-passo, conforme sugerido por Almeida (2008, p. 42). Ele afrrrna

que, considerando as pessoas como fatores críticos de sucesso e tendo a alta direção da

empresa reconhecido o sistema como uma prioridade, devem ser dados os passos que

seguem:

10 Passo: deve-se definir uma estrutura de pessoas que irão suportar o processo,

para se definir o escopo, ou seja, as atitudes e atividades que deverão ser reconhecidas e

recompensadas; e as metas, ou seja, estabelecer indicadores mensuráveis para

acompanhar os resultados do processo.
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2° Passo: saber dos clientes internos (empregados) quais são suas expectativas,

desejos e opiniões, para estabelecer um sistema de Reconhecimento e Recompensa

alinhado com os anseios dos funcionários.

3° Passo: saber as práticas do mercado com relação ao sistema. A principal

ferramenta, capaz de auxiliar nesse processo, é o Benchmarking, e o autor sugere que

seja escolhida uma empresa de referência, de preferência do mesmo setor, com porte e

recursos semelhantes, que tenha as melhores práticas e que seja reconhecida pelo

mercado como líder.

4° Passo: fazer o refinamento das metas, alinhando as que foram estabelecidas

no primeiro passo de acordo com as práticas das empresas de referência que foram alvo

do Benchmarking.

5° Passo: estabelecer as políticas e diretrizes do processo de Reconhecimento e
,

Recompensa. E importante que o sistema seja flexível e variado, a fim de atender às

expectativas individuais dos funcionários.

6° Passo: deve-se conscientizar e educar todos os envolvidos sobre a importância

do programa de Reconhecimento e Recompensa. Almeida (2008, p.56) sugere que

sejam feitas reuniões e mini-seminários periodicamente.

7° Passo: esta é a fase de execução do planejado para o programa, levando em

consideração o escopo planejado, os prazos, o orçamento destinado e as metas e fatores

críticos de sucesso.

8° Passo: deve-se fazer o acompanhamento do programa, avaliando o progresso

e os resultados obtidos para verificar se correspondem ao planejamento.

9° Passo: a partir dos resultados encontrados no passo anterior, deve-se corrigir

os erros e reforçar os acertos.
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Cabe ressaltar ainda a importância da implantação de um sistema de

Reconhecimento e Recompensa como este para os funcionários, segundo Harrington

(1997, p. 479) que cita Leo Buscaglia:

Muito frequentemente subestimamos o poder de um
toque, de um sorriso, de uma palavra gentil, de sabermos ouvir,
de um cumprimento honesto, ou do menor ato de atel1ção -
todos com potencial de transformar uma vida. (HARRINGTON,
1997, p.479)

3.3 - Administração Pública

3.3.1 - Conceituação

"Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e COl1trolar"(Fayol

1981, p. 26 apud Rosenberg 2002, p. 20).

Partindo da definição de Fayol da palavra Administração, é possível estender seu

entendimento ao ramo de administração pública, como sendo uma parte da ciência da

administração relacionada diretamente ao governo. Ou seja, pode se dizer que a

administração pública é uma parte da ciência da administração que ocupa-se com

problemas administrativos relacionados aos poderes executivo, legislativo e judiciário,

conforme descrito por Amato Munoz (1962, p. 84 apud Rosenberg, 2002, p. 20). O

referido autor considerou ainda a Administração Pública como uma divisão da ciência

política e uma das ciências sociais.

De forma geral, pode-se entender a Administração Pública como a gerência dos

bens e interesses públicos de uma sociedade, visando o bem comum. Sendo assim, o

Governo deve suprir as necessidades e interesses de seus clientes, como na

administração de uma empresa privada. Contudo, cabe ressaltar que os clientes do

Estado são os cidadãos: contribuintes, com direitos e deveres pré-estabelecidos.
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Esta visão do cidadão como cliente do Governo é recente na Administração

Pública. Foi a partir da implementação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do

Estado, em 1995, que passou-se a considerar bons os resultados da ação do governo

correspondentes não a forma da condução dos processos administrativos dentro do

estabelecido, mas sim o suprimento das necessidades do cidadão-cliente. No período

anterior a esta fase o cidadão não era visto como cliente e não existia a preocupação

com a satisfação de suas necessidades, mas sim com as formas de condução da

administração pública.

Faz-se necessária a distinção entre os conceitos de Direito Público e

Administração Pública. Sendo o primeiro um conjunto mais amplo e a Administração

consiste na execução do Direito Público. Já o Direito Administrativo estuda as leis e

normas jurídicas às quais a Administração Pública está sujeita. Segundo Jameson (1962,

p.54 apud Rosenberg, 2002, p.21), as leis que regulamentam o Estado não fazem parte

da Administração Pública. Pois o objetivo final da Administração Pública é o de realizar

da melhor forma as práticas administrativas do governo para servir aos interesses

públicos e às necessidades da sociedade.
,
E importante também observar que a Administração Pública não se relaciona

diretamente ao estudo da Política, pois esta refere-se à atividade do Estado nos temas

grandes e universais, enquanto que a Administração relaciona-se a assuntos menores e

individualizados. E embora as atividades da administração pública sejam determinadas

pela Política, as questões administrativas diferem-se das questões políticas, uma vez que

não se deve permitir que as repartições públicas sejam orientadas pela Política no

desempenho de suas funções.

Outra definição relevante a ser apresentada é a da Administração Direta e

Indireta para distinguir a administração centralizada da descentralizada. Assim entende-
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se por Administração Direta ou Centralizada como aquela em que as atividades

administrativas são realizadas pelos órgãos internos da própria Administração Pública

nas esferas: federal, estadual ou municipal. E a Administração Indireta ou

Descentralizada ocorre quando as atividades administrativas são realizadas por outros

órgãos externos como: autarquia, fundação, sociedad'e de economia mista e empresa

pública.

Segundo o Artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, a Administração

Pública Direta e Indireta no inciso I "os cargos, empregos e funções públicos são

acessíveis aos brasileiros que preencham aos requisitos estabelecidos em lei e os

estrangeiros na forma da lei". Desta forma, é necessário conceituar que os ocupantes de

cargos públicos, segundo a lei 8112, parágrafo 2°, é denominado servidor e que o cargo

público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que o servidor está submetido. E

ainda, é importante definir que os servidores são investidos mediante concurso público e

que a relação de trabalho estabelecida é regida pela Lei 8112/1990. Já o emprego

público, conforme a Lei 9.962/2000 que o disciplinou, pode ocorrer investidura através

de concurso público, porém é regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Os demais funcionários do serviço público podem ser definidos apenas como

agentes públicos, definidos na lei 8.429/92, no parágrafo 2°, com a seguinte redação:

"Reputa-se agente público (...) todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou

sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades

mencionadas no artigo anterior".
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3.3.2 Beneficios e Carreira do Servidor Público Federal

A Lei 8112 foi criada em 11 de dezembro de 1990 e corresponde ao Regime

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações

públicas federais, ou seja, é o regulamento que rege as relações, direitos, deveres e

beneficios dos servidores públicos.

Ressalta-se que de acordo com o artigo 2° da referida lei, a denominação

servidor público para os efeitos desta lei corresponde somente àqueles legalmente

investidos em cargo público, ou seja, através de concurso público.

Segundo a Lei 8112/1990 no título 11I, que trata dos direitos e vantagens, no Art.

41 do Capítulo I, a remuneração do servidor público "é o vencimento do cargo efetivo,

acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei". E o Art. 49 do Capítulo 11,

que trata das Vantagens, estabelece que além do vencimento, poderá ser pago ao

servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais.

o Art. 51 da seção I define as indenizações ao servidor como: a ajuda de custo,

as diárias, o transporte e o auxílio-moradia. As gratificações autorizadas por esta lei,

estão descritas no Art. 61 na Seção 11 e correspondem a:

"retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e
assessoramento; gratificação natalina; adicional pelo exercício
de atividades insalubres, perigosas ou penosas; adicional pela
prestação de serviço extraordinário; adicional noturno;
adicional de férias; outros, relativos ao local ou à lUltureza do
trabalho; gratificação por encargo de curso ou concurso ".
(BRASIL, 1990)

Já o Art. 35 do Decreto 94.664/1987 dispõe sobre a gratificação adicional por

tempo de serviço, que estabelece que esta gratificação corresponde à 5% (cinco por

cento) até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento ou salário do

cargo de carreira ou emprego e será concedida após cada 5 (cinco) anos de efetivo

, .
exerClClO.
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,
Segundo a Lei 8112/1990, em seu artigo 237, do Capítulo Unico das

Disposições Gerais:

"Poderão ser instituídos, 110 âmbito dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos
funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de

.carreira:
I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou

trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a
redução dos custos operacionais;

II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito,
condecoração e elogio. "(BRASIL, 1990)

,
O Art. 25 do Decreto nO 94.664/1987, que dispõe sobre o Plano Unico de

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos para as Instituições Federais de

Ensino, estabelece as formas de progressão funcional do servidor público da carreira

técnico-administrativa e técnico-marítimos, das seguintes formas:

I - por permanência no cargo ou emprego,
automaticamente, para o nível imediatamente superior ao que
se encontrar, a cada interstício de 4 (quatro) anos de efetivo

, .exerClCIO;
II - por mérito, para o nível imediatamente superior em

que se encontrar, após o período de 2 (dois) anos, contados da
data de sua admissão, da ascensão ful1cional, da última
progressão por mérito ou do afastamento;

III - por titularão e qualificação, automaticamente e de
acordo com os critérios a serem estabelecidos nas normas
complementares.

Parágrafo único. A progressão funcional ocorrerá de
forma independente e cumulativa dentro do mesmo cargo ou
empreg~ (BRASIL, 1987)

Segundo dados obtidos no site do Departamento de Desenvolvimento de

Recursos Humanos (DDRH) da Universidade Federal Fluminense, além da progressão

funcional, os servidores públicos federais contam com a progressão por capacitação que

consiste na mudança de nível de capacitação do servidor, permanecendo no mesmo

cargo e nível de classificação, em função de obtenção de certificado em curso ou evento
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compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima

exigida, para cada nível de capacitação.

Para a mudança de nível nesta progressão deve-se respeitar o interstício de 18

(dezoito) meses entre os níveis, observado o disposto na tabela a seguir, apresentada

pelo DDRR:

Quadro 1 - Progressão por Capacitação Profissional - Anexo 111 da Lei 11.091/2005 (Fonte:
BRASIL, 2005)

Nível de Nível de Carga Horária de CapacitaçãoClassificação Capacitação
A I Exigência mínima do cargo
A II 20 horas
A II1 40 horas
A IV 60 horas
B I Exigência mínima do cargo
B II 40 horas
B III 60 horas
B IV 90 horas
C I Exigência mínima do cargo
C II 60 horas
C III 90 horas
C IV 120 horas
D I Exigência mínima do cargo
D II 90 horas
O III 120 horas
D IV 150 horas
E I Exigência mínima do cargo
E II 120 horas
E III 150 horas
E IV + de 180 horas
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4 - Problema de Pesquisa

O presente estudo tem como problema estudar sobre a viabilidade da

implantação de mecanismos de Reconhecimento e Recompensa no Pólo Universitário

de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense, para gerar a satisfação que

possa facilitar o processo motivacional dos funcionários, a fim atrelar os objetivos

individuais dos servidores aos objetivos desse Pólo, com vistas a propiciar o alcance dos

resultados esperados pela Universidade.

Dessa forma, extrai-se da explanação anterior uma questão central que a resume:

é possível implantar mecanismos de Reconhecimento e Recompensa para os servidores

públicos da Universidade Federal Fluminense no Pólo Universitário de Volta Redonda?

5 - Objetivos

Objetiva-se, de maneira geral, analisar a possibilidade de implantação de

mecanismos de Reconhecimento e Recompensa do trabalho para os servidores públicos

da Universidade Federal Fluminense.

O estudo foi fragmentado nos seguintes objetivos específicos:

(I) Examinar as formas de Reconhecimento e Recompensa oferecidos pela

Administração Pública aos servidores públicos;

(11) Investigar entre os servidores da Universidade Federal Fluminense de Volta

Redonda qual o sentimento com relação ao Reconhecimento e Recompensa;

(111) Identificar em que "fatores" os funcionários desejam ser reconhecidos e

recompensados e os tipos de Reconhecimento e Recompensa que eles

gostariam de receber;

(IV) Avaliar as formas de Reconhecimento e Recompensa mais adequadas para

implantar no Pólo Universitário de Volta Redonda.
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6 - Método de Pesquisa

Para realizar o presente estudo recorreu-se a pesquisa descritiva aliada aos

processos de documentação direta através da pesquisa de campo, que consistiu na

observação direta extensiva, com aplicação de questionário para levantamento de dados;

e de documentação indireta através da pesquisa bibliográfica na literatura. (LAKATOS

E MARCONI, 1992, p. 43)

Dessa forma, a pesquisa foi realizada em fases. Sendo a primeira delas a

pesquisa bibliográfica com o levantamento de informações na literatura já publicada por

terceiros, constante nas referências bibliográficas deste trabalho.

Num segundo momento, foi elaborado um questionário, que foi aplicado aos

servidores públicos da Universidade Federal Fluminense, lotados no Pólo Universitário

de Volta Redonda, com questões que objetivaram identificar os tipos de

Reconhecimento e Recompensa valorizados por eles e as formas de aplicação que

consideram mais adequadas ao Pólo Universitário de Volta Redonda.

Essa etapa englobou um pré-teste do questionário, a fim de avaliar se o mesmo

atingiu as expectativas com relação as questões apresentadas. Segundo Lakatos e

Marconi (1992, p. 129), a pesquisa-piloto serve para testar o instrumento de coleta de

dados e evidenciará também: perguntas supérfluas, ambigüidade de questões, adequação

ou não da ordem de apresentação das questões, se são numerosas ou, ao contrário, se

necessitam ser complementadas etc. (LAKATOS E CO 1992,p.129).

Lakatos e Marconi (1992, p. 129) consideram, ainda, que o pré-teste permite

uma estimativa dos resultados, permitindo, assim, a reformulação de hipóteses,

modificação de variáveis e da relação entre as mesmas.

Em seguida, os dados levantados receberam tratamento estatístico, com a

tabulação dos dados, elaboração de gráficos, a fim de permitir a análise e discussão dos
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resultados encontrados à luz da literatura e confirmar ou refutar o problema de pesquisa

apresentado. De acordo com Lakatos e Marconi (1992, p. 109):

H{..} a estatística não é um fim em si mesnla, mas
instrumento poderoso para análise e interpretação de um
grande número de dados, cuja visão global, pela complexidade,
tOlna-se difícil. " (LAKATOS E MARCONI, 1992, p. 109)
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7 - Pesquisa

7.1 A Universidade Federal Fluminense

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960 na cidade de Niterói e se

expandiu pelo estado do Rio de Janeiro ao longo dos anos. Atualmente, conta com 28

unidades de ensino distribuídas em 4 cidades diferentes: Niterói, Volta Redonda, Rio

das Ostras e Nova Friburgo e oferece uma gama variada de cursos de graduação, ensino

a distância, pós graduação lato senso, pós graduação strictu senso e cursos de extensão.

Em Volta Redonda, a Universidade se desenvolveu pelo Plano de Reestruturação

da UFF, a partir da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda,

que havia sido criada por um programa governamental intitulado "A Universidade do

Trabalho" .

Posteriormente, em 2001, os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia

Mecânica foram criados; e mais recentemente, em 2005, criaram-se os cursos de

Engenharia de Agronegócios e Administração, iniciando a nova fase de expansão da

UFF em Volta Redonda, com a implantação de mais uma Unidade, a Escola de Ciências

Humanas e Sociais de Volta Redonda (ECHSVR), e do Pólo Universitário de Volta

Redonda (PUVR).

O Pólo Universitário de Volta Redonda foi criado como uma instância superior

às duas Unidades a fim de geri-las, no suprimento de recursos materiais e humanos.

Assim, o PUVR como um órgão de gestão possui hoje setores administrativos e conta

com 20 servidores públicos lotados para estes setores.

Tendo em vista os acordos firmados entre a UFF e o Ministério da Educação e

Cultura (MEC), estima-se que o número de servidores do PUVR cresça em consonância

com o crescimento da Universidade, que prevê a construção de mais um prédio em

Volta Redonda e a criação de novos cursos de graduação.
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7.2 Descrição do Experimento e Coleta de Dados

Para a gestão do Pólo, existe um diretor geral e 20 selVidores públicos, técnicos

administrativos, lotados no p~ que trabalham em turno de 6 horas, nos períodos da

manhã, tarde e noite.

No estudo sobre o Reconhecimento e a Recompensa, primeiramente, recorreu-se

à literatura e às leis, a fim de aprofundar os conhecimentos referentes ao assunto. O

objetivo era compreender como se dá o processo de motivação dos trabalhadores, as

disposições legais e regimentos de trabalho para os servidores públicos e os beneficios

oferecidos pela Administração Pública a seus servidores.

Posteriormente~ elaborou-se um questionário 1 contendo 7 questões, acerca da

satisfação no trabalho e do reconhecimento e da recompensa oferecidos e desejados,

para identificar o nível de satisfação desses servidores, quais fatores do trabalho têm

sido valorizados e quais eles gostariam que fossem prestigiados.

A aplicação dos questionários ocorreu no horário de expediente, quando os

funcionários eram abordados e respondiam as perguntas dentro de alguns minutos.

Após o recolhimento destes dados, as respostas foram tabuladas no software de

planilhas eletrônicas de cálculo. Em seguida, foram gerados gráficos utilizando este

mesmo programa, para facilitar a visualização dos resultados obtidos, através da

condensação das informações.

De posse dos resultados, foi possível analisar as deficiências com relação ao

reconhecimento e a recompensa dos servidores e identificar as necessidades dos

mesmos, permitindo apontar um sistema de Reconhecimento e Recompensa para os

servidores do P~ proposto mais abaixo.

1 O questionário citado está apresentado no apêndice deste trabalho
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7.3 - Análise Descritiva dos Resultados

De acordo com as respostas fornecidas pelos servidores do PUVR obtiveram-se

os seguintes resultados:

Com relação ao sentimento de Reconhecimento e Recompensa no trabalho, 75

% dos respondentes se consideraram parcialmente satisfeitos, sendo que 45% deles

sentem-se recompensados, mas não reconhecidos. 20010 dos entrevistados estão

satisfeitos e sentem-se recompensados e reconhecidos; apenas 5% afirmaram estar

insatisfeitos.

Sentimento com relação ao Reconhecimento
e a Recompensa no trabalho

30?.t

Satisfeito, se sente
reconhecido e
recompensado

Parcialmente satisfeito,
se sente reconhecido,
mas não recompensado
Parcialmente satisfeito,
se sente recompensado,
mas não reconhecido

.-- insatisfeito, não se sente
reconhecido e nem
recompensado

5%

45%

20%

Fonte: Dados da pesquisa
Elaborado pela autora
Data: 05/03/2009

Gráfico 1 - Sentimento com relação ao reconhecimento e recompensa no PUVR

Quando perguntados sobre a implantação de um sistema de Reconhecimento e

Recompensa no PUVR 100% dos servidores consideraram que se tomariam mais

satisfeitos no trabalho.

Metade dos respondentes gostaria de ser reconhecido em idéias e sugestões

dadas por eles. Na outra metade, grande parte dos entrevistados considerou que gostaria

de ser reconhecido em tarefas rotineiras e apenas três servidores desejam ser

reconhecidos em trabalhos esporádicos.
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Em que tipo de tarefa gostaria de ser
Reconhecido e Recompensado

Nas tarefas
rotineiras

Em trabalhos
esporádicos

Em idéias e
sugestões

dadas

Fonte: Dados da pesquisa
Elaborado pela autora
Data: 05/03/2009

Gráfico l-Tarefas em que gostaria de ser reconhecido e recompensado
Quanto ao tipo de Reconhecimento e Recompensa que gostariam de receber, os

servidores assinalaram mais de uma alternativa, e a preferência deles foi por receber um

treinamento especial, seguido de dinheiro ou bens de valores significativos, viagem de

aprendizado em lugar relacionado à empresa, folgas adicionais, carta de agradecimento

e brindes como camisetas, canetas, bonés ou material de escritório personalizado com o

programa de Reconhecimento e Recompensa. As demais opções tiveram pouca

representatividade e algumas delas não foram escolhidas pelos respondentes.

Tipos de Reconhecimento e Recompensa que gostaria de receber

Folgas adicionais

Viagem de aprendizado em lugar relacionado a empresa 5

Treinamento especial

Celebração ao final de um projeto específico

Encomendar, de surpresa, uma festa, happy-hour ou
rnti::ui::l ti~ ni77::1.- ...•-~--- ,..,----

Dinheiro ou bens de valores significativos

Certificado oficial da UFF, reconhecendo o desempen

carta de agradecimento

Camisetas, canetas, bonés ou materiais de escritório
personalizado com o programa de Reco&Reco

Brindes de logotipo da UFF

Um jantar ou almoço com o chefe, colegas
Fonte: Dados da pesquisa

Elaborado pela autora
Data: 05/03/2009

Gráfico 3 - Tipos de reconhecimento e recompensa desejados
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A maioria dos servidores, 61%, respondeu que o Reconhecimento e a

Recompensa deveriam ser estabelecidos para cada tipo de tarefa. 28% consideram que o

Reconhecimento e a Recompensa devem escolhidos em uma lista de opções, e 11%

acreditam que deveriam ser dados a todos de forma aleatória.

Como considera que o Reconhecimento
e Recompensa deveriam ser dados

Deveriam ser dados a todos
de forma aleatória

11%
28%

Deveriam ser estabelecidos
cada tipo para cada tarefa

Deveriam ser escolhidos,
dentro de uma lista de opções,
pelo receptor do Reco&Reco
no ato do recebimento

61% Fonte: Dados da pesquisa
Elaborado pela autora

Data: 05/03/2009

Gráfico 4 - Estabelecimento de critérios para CODcesão do reconhecimento e recompensa

Para a entrega do Reconhecimento e da Recompensa, as respostas foram

equilibradas, porém, a maioria, 40%, respondeu que preferiria que fosse feito

informalmente, no local de trabalho. 35% afirmou que a forma ideal de entrega do

Reconhecimento e da Recompensa seria de forma particular e reservada; e o restante,

25%, numa reunião. Nenhum dos respondentes considerou uma solenidade como a

forma ideal de entrega da premiação.
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Qual a forma ideal de entrega do
Reconhecimento e Recompensa

De forma
particular e
reservada

35%

Informalmente, no

local de trabalho
mesmo
40%

Numa reunião
para Que aJguns
tomem ciência do

feito
25%

---------- uma soJenjdade
0%

Fonte: dados da pesquisa
Elaborado pela autora
Data: 05/03/2009

Gráfico 5 - Forma de recebimento do reconhecimento e recompensa preferida

40% dos servidores consideraram -que nao gostariam de receber o

Reconhecimento e a Recompensa de forma pública. Outros 25 % não gostariam de

receber a Recompensa sem o Reconhecimento. 20% dos entrevistados não gostariam de

receber o Reconhecimento e a Recompensa de forma reservada e o restante não deseja

receber o reconhecimento sem a recompensa.

Como não gostaria de receber o
Reconhecimento & Recompensa

Receber a

recompensa
sem o

recon heci mento

De forma

reservada

De forma

pública

Receber só o

reconhecimento
sem uma

recompensa

Fonte: Dados da pesquisa
Elaborado pela autora

Data: 05/03/2009

Gráfico 6 - Forma não desejada de recebimento do reconhecimento e recompensa
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7.4 - Discussão dos resultados

Diante dos resultados encontrados foi possível observar que a maioria dos

servidores não está satisfeita, por não sentir que seu trabalho é reconhecido ou

recompensado da forma que esperava. Ratificando a pesquisa de Frederick Herzherg, a

insatisfação é proveniente de fatores externos, que neste caso é a falta do

reconhecimento ou da recompensa.

Desta forma, mesmo que o homem seja um ser auto-motivado, é possível

perceber que sua motivação interna somente não é capaz de gerar a satisfação no

trabalho. Ele precisa também de outros estímulos externos, como o prestígio e

beneficios ou prêmios além dos estabelecidos, para facilitar o seu processo

motivacional.

Este fato confirma também o que foi constatado por Robbins (2002, p.155),

quando afirma que o oposto da satisfação não é a insatisfação, pois, apesar de não

estarem plenamente satisfeitos, apenas 50/0dos servidores se declararam insatisfeitos

quanto ao reconhecimento e a recompens~ aos demais apenas faltava-lhes a satisfação.

Portanto, um sistema de Reconhecimento e Recompensa poderia ser o gerador

da satisfação no trabalho para estes servidores. Pois, da mesma forma que a eliminação

de fatores causadores de insatisfação não geraria a satisfação, o reconhecimento e a

recompensa, que não geram a insatisfação no caso de sua ausência, promoveriam a

satisfação com sua aplicação, podendo ser classificados como fatpres motivadores, uma

vez que poderão facilitar a geração da motivação nos servidores.

Foi possível extrair dos resultados encontrados também que os funcionários

gostariam que suas idéias fossem reconhecidas e a recompensa preferida é o

treinamento, o que demonstra a disposição para melhorar as condições do trabalho e se

capacitar. Denton (1990~ p. 169-171) aponta a importância de fazer com que os
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funcionários se sintam parte da organização e, para isto, ele ressalta a relevância da

política de trabalhar ao lado dos empregados, dando-lhes responsabilidade e ouvindo

suas idéias.

Quanto ao tipo de Reconhecimento e Recompensa assinalado pelos

respondentes, a variedade foi grande, pois, como ressaltado por Townsend (1991, p.

66), as pessoas não se sentem estimuladas pelos mesmos fatores. Isso acontece pelas

experiências de vida e percepções variadas de mundo.

Nesta mesma questão, citada no parágrafo anterior, observou-se a ocorrência da

marcação de mais de uma alternativa por vários respondentes, e isto ratifica o que

Townsend (1991, p. 66) considerou quando afirmou que a mesma pessoa pode ter

reações diferentes em ocasiões diferentes, para o m'esmo estímulo.

Além disso, a disponibilidade de várias opções de reconhecimento e recompensa

permitirá a elaboração de uma lista de beneficios e vantagens disponíveis e desejados

para que o servidor prestigiado possa optar pelo que mais lhe agradar. E isso conferirá

maior flexibilidade à Universidade e maiores oportunidades aos servidores, conforme

considerado por Almeida (2008, p. 33), embora a maioria dos respondentes tenha

optado por estabelecer cada tipo de reconhecimento e recompensa para cada tarefa

previamente.
,
E importante ressaltar que, apesar de uma pequena parcela dos servidores ter

assinalado que o Reconhecimento e a Recompensa sejam dados a todos de forma

aleatória e de Motta (1995, p.200) considerar que os prêmios devem ser dados a todos

os envolvidos, para não gerar ressentimento, um dos princípios para a implantação do

sistema de Reconhecimento e Recompensa é o entendimento claro das ações e seus

critérios, ou seja, o indivíduo deve entender o porquê do reconhecimento, sendo assim a

aleatoriedade das concessões poderia prejudicar esse entendimento com clareza.
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Almeida (2008, p. 66) aponta que, para o sucesso do programa de

Reconhecimento e Recompensa será necessário focar nos desempenhos superiores, pois

caso as pessoas sejam recompensadas por tarefas rotineiras, para as quais foram

contratadas para executar, passarão a ter uma idéia errônea de que de tempos em tempos

receberão um prêmio. Denton (1990, p. 174) considera que deve-se dar retorno com

relação aos esforços e desempenhos e as recompensas devem ser concedidas às pessoas

por serviços prestados com qualidade.

No último resultado encontrado foi possível perceber que além dos servidores

não se sentirem a vontade ao serem reconhecidos e recompensados em público,

constatou-se que uma parcela considerável de servidores não gostaria de receber a

recompensa sem o reconhecimento. Isto confirmou o que foi apontado por Harrington

(1997, p. 475), que o dinheiro não é um fator que propicia a satisfação, a menos que,

talvez, os trabalhadores estejam com remuneração abaixo do nível de subsistência.

Contudo, como enquadrado por Herzberg, o dinheiro constitui-se num fator higiênico e,

como tal, não propicia a motivação. O que confirma o que Harrington (1997, p. 475)

descreve, que o dinheiro pode até levar o homem a trabalhar mais, porém não é capaz de

facilitar a motivação.

Segundo Denton 1990, p. 170), por mais que as recompensas em din'heiro sejam

importantes, os incentivos mais poderosos são as oportunidades de crescimento pessoal

e desafios, cabe observar que isto explica também o fato de grande parte dos

funcionários terem optado pelo treinamento como forma de Reconhecimento e

Recompensa.

Por outro lado, comprovou-se que o reconhecimento não é capaz de facilitar o

processo motivacional sozinho, sem uma recompensa atrelada. Desta forma, foi

evidenciado, mais uma vez, que o Reconhecimento e a Recompensa devem estar juntos.
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8 - Proposta

Diante da pesquisa realizada que permitiu o levantamento das preferências dos

servidores e das resoluções disponíveis na legislação vigente sobre o assunto, foi

possível elaborar uma proposta de implantação de um sistema de Reconhecimento e

Recompensa no PUVR.

A primeira iniciativa seria a conscientização da direção do Pólo para apoiar o

sistema, considerando este um fator crítico para o sucesso, uma vez que muitos

funcionários sentem-se ainda melhores quando têm o reconhecimento de seus esforços

pela chefia, além dos colegas de trabalho.

Após a garantia do suporte da alta direção para o programa, deve-se estabelecer

uma comissão, composta por servidores estáveis. Esta comissão deverá estabelecer

quais atividades e ou atitudes receberão o Reconhecimento e a Recompensa.

Para definição destas atividades a serem reconhecidas e recompensadas, será

necessário o próximo pas o, que consiste na investigação dos anseios dos funcionários

com relação ao Reconhecimento e a Recompensa, que corresponde ao estudo realizado

no presente trabalho, sendo assim, esta etapa já foi concretizada.

Em consonância com os dados obtidos na pesquisa realizada, sugere-se que o

Reconhecimento e a Recompensa sejam dados aos servidores que tenham fornecido

alguma idéia ou sugestão relevante para a Universidade, mesmo que a sugestão tenha

sido dada fora do âmbito de efetivo exercício do funcionário como, por exemplo, um

assistente em administração ligado ao setor de recursos humanos, que tenha dado uma

sugestão de melhoria para o site do PUVR, que é uma área distinta de onde o

funcionário está alocado.

Conforme os dados levantados também, verificou-se que os funcionários

gostariam de ser reconhecidos e recompensados em tarefas rotineiras, contudo, uma das
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falhas apontadas para o sistema em questão é a falta de clareza do Reconhecimento e da

Recompensa, e ainda, a banalização do sistema por ser encarado como periódico e

natural, diferentemente do propósito real do programa.

Sendo assim, propõe-se que alguns dos mecanismos atualmente adotados sejam

revistos da seguinte forma: deve-se estabelecer o reconhecimento e a recompensa das

idéias e sugestões dadas numa reunião com os funcionários do setor apenas, conforme

foi identificada esta preferência dos servidores entrevistados.

Este Reconhecimento poderia ser uma carta ou um certificado da Universidade

reconhecendo a dedicação do funcionário e deveria estar atrelado a uma Recompensa,

que poderia ser escolhida dentre uma lista de opções disponível. As opções para a lista

de escolha da premiação deverão corresponder ao que os funcionários optaram na

pesquisa já relatada, ou seja, treinamento especial, bens de valores significativos,

viagem de aprendizado, entre outras alternativas já apresentadas.

Para o Reconhecimento das tarefas rotineiras, como apontado pelos servidores, a

sugestão é de criar uma progressão ou gratificação alternativa à Progressão por Mérito,

que já oferecida na Uni ersidade, pois a mesma tem sido dada de forma compulsória

pelo tempo de trabalho e não tem sido claro para os servidores o reconhecimento por

merecimento, uma vez que muitos deles responderam que não se sentem plenamente

satisfeitos por não se sentirem reconhecidos ou recompensados.

Além disso, Harrington (1997, p. 214) ressalta que os empregados fazem

comparações com os demais funcionários ao seu redor e por vezes encontram

companheiros que não estão se empenhando tão arduamente como eles e, mesmo assim,

recebem beneficios idênticos. Esse autor aponta que num ambiente nessas condições, os

empregados tendem a ser influenciados por aqueles que apresentam baixos níveis de

desempenho.
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Desta forma, propõe-se que a citada progressão seja oferecida aos servidores que

tenham demonstrado o desempenho esperado no desenvolvimento de suas tarefas, ou

seja, que tenha realizado de forma eficiente e eficaz as tarefas rotineiras. Para tanto,

seria necessário acompanhar o funcionário dentro de uma série de critérios como:

assiduidade, responsabilidade, cumprimento de prazos, iniciativa, criatividade, entre

outros.

Cabe ressaltar que, para que este sistema aconteça em conformidade com os

recursos disponíveis, será necessário estabelecer uma carência entre uma progressão e a

seguinte, podendo permanecer o prazo existente de dois anos.
,
E importante também que seja feita uma reunião para a concessão desta

progressão ou gratificação e que os critérios que garantiram a progressão sejam

relatados, oralmente ou por escrito em certificado próprio, como forma de reconhecer

claramente o esforço do servidor e reforçar a conduta exercida.

Para trabalho esporádicos, especialmente os desenvolvidos em grupo, deve-se

realizar o Reconhecimen o e a Recompensa assim que encerrada a atividade. Como

exemplo, uma re nião de agradecimento pelo trabalho desenvolvido durante a

realização de um concurso para docentes ou o concurso vestibular, por exemplo, com

um coffe-break ou com doação de brindes de pequeno valor, como canecas ou canetas

personalizados com o programa de Reconhecimento e Recompensa.

A etapa seguinte para implantação do programa seria a realização de um

Benchmarking em órgãos públicos com excelência na execução deste sistema. Contudo,

apesar da existência de um parágrafo na lei 8112/1990 que preveja a concessão de

medalhas e certidões, entre outros prêmios para o reconhecimento de um trabalho ou

sugestão, este programa ainda é pouco expressivo na Universidade Federal Fluminense,

inviabilizando esta etapa, nestas condições. Portanto, sugere-se a realização do
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Benchmarking em empresas privadas que desenvolvam um programa de

Reconhecimento e Recompensa com excelência.

Após o levantamento das práticas das empresas de referência no assunto deve-se

refinar as metas e formas definidas inicialmente pela comissão

Alinhadas as metas, é importante que a Comissão estipule o Programa de

Reconhecimento e Recompensa do PUVR, suas políticas e diretrizes, obedecendo às

preferências dos servidores apontadas nesta pesquisa, pois isto garantirá o sucesso do

programa. /

Com o sistema definido, deve-se realizar o lançamento do projeto. Este

lançamento poderá ocorrer numa celebração e tem o objetivo de disseminar a idéia e

ganhar adeptos ao programa, criando um grupo coeso.

Após o iníc·o do projeto, cabe acompanhá-lo com reuniões periódicas da

comissão e demais en olvidos. Esta reunião dará oportunidade de apontar as falhas para

que os erros sejam corrigidos. Os intervalos de tempo entre as reuniões, bem como os

assuntos tratados, de lerão ser estabelecidos pela Comissão designada.
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9 - Conclusão

Diante da pesquisa realizada, pode-se concluir que a implantação de um sistema

de Reconhecimento e Recompensa, tema do presente estudo, é possível, além de

necessária, considerando ainda a existência de aparato legal para esses mecanismos na

legislação vigente.

Foi possível extrair dos resultados também que os atuais Reconhecimentos e

Recompensas disponibilizados pela Administração Pública não têm sido eficazes em

gerar satisfação nos servidores.

E isto decorre, entre outros fatores, da falta de clareza no Reconhecimento, pois,

as progressões são dadas compulsoriamente em interstícios de anos pré-determinados,

inclusive a progressão por mérito, que sugere o reconhecimento do servidor por

merecimento, porém é dada por intervalo de tempos e não como fonna efetiva de

Reconhecimento e ecompensa.

Almeida 2008, p.65) aponta a falta de clareza como uma das causas de fracasso

do sistema de Reconhecimento e Recompensa, uma vez que o funcionário passa a

aguardar a premiação, ou progressão, de tempos em tempos, não precisando almejar a

premiação, nem se empenhando para tal.

Por outro lado, constatou-se através da pesquisa realizada que, embora esteja

prevista na lei a oferta de incentivos funcionais, como prêmios, medalhas, diplomas,

condecoração e elogio, isto não faz parte da rotina dos servidores da Universidade

Federal Fluminense no Pólo Universitário de Volta Redonda.

Desse modo, o presente estudo foi capaz de identificar as formas de

Reconhecimento e Recompensa previstos na legislação e o sentimento dos servidores do

PUVR quanto a sua valorização pessoal. Apontou também os tipos de premiação

desejados pelos servidores e as formas de entrega do reconhecimento. E a partir dessas
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constatações foi possível elaborar um sistema de Reconhecimento e Recompensa

adequado às demandas.

A escassez de tempo e a falta de literatura, sobre o tema, disponível em Volta

Redonda e região, foram as limitações encontradas para a realização do estudo.

Para o Pólo Universitário de Volta Redonda, o estudo contribuiu por despertar o

interesse sobre a importância da implantação de novas formas de melhoria das

condições de trabalho, através da motivação dos servidores que resulte na melhor

prestação de serviço pela Universidade Federal Fluminense.

O aprofundamento nos conceitos de motivação do trabalhador e o estudo dos

mecanismos de Reconhecimento e Recompensa como formas de gerar a satisfação no

trabalho foram as contribuições dada a autora, pennitindo visualizar, na prática, alguns

dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica.

Para dar continuidade ao estudo, sugere-se que sejam dados os próximos passos

para a implementação de um istema de Reconhecimento e Recompensa no PUVR,

como constituição de uma comi são, realização de Benchmarkil1g, entre outros, para

assim, avaliar os efeitos de e sistema tanto no sentimento dos servidores, quanto na

produtividade oriunda da satisfação possívelmente gerada nos funcionários pela

satisfação de ter seu trabalho devidamente Reconhecido e Recompensado.
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'"APENDICE 1

Prezado funcionário, gostaria de contar com sua colaboração re ondend o questionário abaixo referente ao sistema de
Reconhecimento e Recompensa pela realização de tarefas em seu ambiente de trabalho a fim de disponibilizar dados para a

realização de um estudo para a obtenção da graduação de bacharel em Administração.

1 - Qual o seu sentimento com relação ao reconhecimento e a recompensa de eu trabalho na niversidade Federal Fluminense?
( ) Estou satisfeito, me sinto reconhecido e recompensado
( ) Estou parcialmente satisfeito, me sinto reconhecido, p rém, não me sinto recomp nsado.
( ) Estou parcialmente satisfeito, me int re mpen do, p rém, não me imo reconhecido.
( ) Estou insatisfeito me sinto não reconhecido, nem recompensado.

2 - Você acredita que um istema de reconhecimento e recompensa de seu trabalho o tomaria mais satisfeito?
( ) Sim.
( ) Não.

3 - Se respondeu sim a pergunta anterior, em que tipo de tarefa gostaria de ser reconhecido e recompensado?
( ) Nas tarefas rotineiras.
( ) Em trabalhos e porádico .
( ) Em idéias e sugestões que eu tenha dado para contribuir de alguma forma.

4 - Que tipos de Reconhecimento e Recompensa você gostaria de receber?
( ) Um jantar ou almoço com o chefe, colegas, docentes ou discentes.
( ) Brindes com logotipo da UFF.
( ) Cami eta , canetas, boné u materiai de e crit' rio per onalizad com o p grama de Reconheci nto e Recompensa.
( ) Carta de agradecimento.
( ) Certificado oficial da UFF, reconhecendo a realização ou desempenho superior.
( ) Dinheiro - valores baixos. Prêmios de pagamento imediato em pequenas quantias. (verifique se é permitido este tipo de
recompensa na Administração Pública)
( ) Dinheiro ou bens de vaIore significativ .
( ) Placas e troféus com inscrições alusi as à realização.
( ) Fotos afixadas em local de circulação de colega e clientes, indicando o m tivo daquele reconhecimento.
( ) Notícias em jornais internos ou interne
( ) Funcionário do mês.
( ) Reconhecimento em público ou repasse de um elogio recebido na frente dos colega~ seguido de palmas e congratulações.
( ) Encomendar, de urpresa, uma fe happy-h ur ou rodada d pizza com a equipe a fmal d dia.
( ) Celebração ao fmal de um projeto específico.
( ) Evento especial de reconhecim to.
( ) Evento formal anual de celebração dos melhore funcionários.
( ) Treinamento especial ( pagamento de cursos)
( ) Viagem de aprendizado em iugarreiacionado a empresa
( ) Folgas adicionais.

5 - Como você considera que estes Reconhecimentos e Recompensas deveriam ser dados?
( ) Deveriam ser dados a todos de fonna aleat .ria.
( ) Deveriam ser estabelecidos cada tipo para cada determinada tarefa
( ) Deveriam ser escolhidos, dentro de uma lista de pções, pelo recepto d Reconhecimento ou Recompensa no ato de seu
recebimento.

6 - Qual seria a forma ideal de entrega desse Reconhecimento e Recompensa?
( ) Informalmente, no local de trabalho mesmo.
( ) Numa reunião para que alguns tomem ciência do feito.
( ) Numa solenidade.
( ) De forma particular e reservada

7 - Como você não gostaria de receber o Reconhecimento e a Recompensa?
( ) Receber a recompensa sem o reconhecimento.
( ) De forma reservada.
( ) De forma pública.
( ) Receber só o reconhecimento sem uma recompensa.

Obrigada pela colaboração!!


