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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar quais fatores organizacionais 
influenciam a motivação dos empregados dentro de uma empresa estatal. O 
procedimento de metodologia utilizado foi à pesquisa quantitativa do tipo descritiva 
com um estudo de caso e na coleta de dados foi utilizado um questionário 
estruturado, onde a ordem e o contexto foram mantidos para todos os respondentes. 
Verificou-se através dos resultados que os fatores que mais influenciam a motivação 
dos empregados são as instalações encontradas na organização, as relações 
interpessoais com os colegas e com o gestor imediato, a preparação para as 
atividades que são propostas e a participação em programas de treinamento e 
desenvolvimento. Concluindo assim que, esses fatores motivacionais devem estar 
presentes no ambiente de trabalho para que os empregados se sintam motivados e 
satisfeitos dentro da organização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Gestão de Pessoas; Setor Público. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Diante de um cenário com constantes mudanças organizacionais, as empresas têm 

enfrentado cada vez mais desafios que afetam diretamente o modo de administrar e 

gerir pessoas.  Dessa forma, visando o diferencial competitivo, as empresas têm 

investido em capital humano, conciliando os interesses individuais e empresariais, 

buscando a competitividade e o alcance do sucesso. (MATTOS, 2002).  
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A Administração Pública apresenta características diferentes quando comparada a 

administração do setor privado. As relações trabalhistas merecem um enfoque mais 

detalhado a fim de compreender os fenômenos comportamentais que ocorrem no 

setor público. (VIEIRA et al.,2011).  

 

Para administrar essas mudanças compreende-se a relevância da influência de uma 

liderança com intuito de motivar seus colaboradores na busca constante de 

resultados positivos. A motivação interfere nesses processos envolvendo relações 

humanas, qualidade de vida e produtividade. (DONATO; GONÇALVES E 

SANCHES, 2011). 

 

O ambiente de trabalho e o indivíduo são as raízes para a motivação. As 

organizações passam a se interessar pelos seus recursos humanos buscando 

melhor qualidade, eficiência e eficácia nos serviços prestados à população. (VIEIRA, 

et al.,2011). 

 

O trabalho teve por objetivo geral analisar os fatores organizacionais que influenciam 

a motivação no trabalho dos empregados em uma determinada empresa estatal. 

Diante disso, apresentou como objetivos específicos: descrever, através de pesquisa 

bibliográfica, os conceitos de motivação; identificar o papel da motivação para o 

sucesso organizacional; analisar as estratégias utilizadas pela empresa para motivar 

e desenvolver os empregados e identificar fatores que influenciam a motivação entre 

os empregados da empresa estatal estudada. 

 

Diante deste exposto, a realização deste estudo justificou-se pela relevância do 

setor de recursos humanos dentro de uma empresa estatal e busca responder o 

seguinte problema: quais os fatores organizacionais influenciam a motivação dos 

empregados dentro de uma determinada empresa estatal? 

 

Motivar os empregados em uma empresa é um grande desafio para a instituição e 

para os gestores e no setor público não poderia ser diferente. Apesar de existirem 

poucas publicações recentes na área de motivação do setor público, acredita-se que 

este fator pode ser determinante para o sucesso das pessoas e das organizações, 
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influenciando não somente a carreira, mas todo o ambiente da empresa. Para o 

meio acadêmico, o presente estudo será de suma importância, pois se faz 

necessários maiores estudos acerca do tema aqui proposto e apresenta relevante 

contribuição para o mercado. (VIEIRA et al., 2011). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

TEORIAS DA MOTIVAÇÃO 

 

As diferentes teorias sobre motivação têm significativa importância para a 

organização e tentam explicar o comportamento humano e sua relevância no 

ambiente organizacional. (OLIVIERA, et al.,2011).  

 

TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS DE MASLOW 

 

A teoria da hierarquia das necessidades humanas foi criada por Abraham Maslow 

em 1943, que separa em dois tipos essas necessidades: primárias e secundárias. 

(VERGARA, 2006). 

 

“Tais necessidades estão hierarquicamente organizadas e podem ser visualizadas 

como uma pirâmide”, conforme mencionado por Chiavenato (2011, p.307). Esta 

teoria parte do princípio de que o que motiva as pessoas a tomarem qualquer 

direção está ligado à busca por realizá-las.  

 

De acordo com Bergamini (1997, p. 73), “o grande validamento desta teoria é a 

facilidade e a equidade entre a pirâmide hierárquica motivacional e a pirâmide da 

sequência das necessidades motivacionais”.  

 

O Autor destaca que:  

Maslow [...] baseando – se nas suas observações como psicólogo clínico, 
propõe duas premissas básicas a respeito do comportamento motivacional. 
Em primeiro lugar, supõe que as pessoas desempenhem o papel 
característico de seres que perseguem a satisfação dos seus desejos, 
estando principalmente motivadas em atendê-los. Numa segunda etapa, 
acredita que, quando essas necessidades não possam ser satisfeitas, 
geram estados interiores de tensão que levam o indivíduo a comportar–se 
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numa tentativa de reduzir tal tensão e recuperar, assim, o equilíbrio perdido. 
Uma vez satisfeita determinada carência ou necessidades, ela perde seu 
potencial enquanto força motivadora de comportamento. (BERGAMINI, 
1997, p. 71). 

 

Abraham Maslow segmentou em 5 (cinco) categorias (Figura 1) a hierarquia das 

necessidades, conforme abordado por Robbins (2005): 

 

Fisiológicas: fome, sede e desejo sexual. São as necessidades mais básicas 

predominantes diante das demais e quando não satisfeitas consequentemente, 

alteram o comportamento da pessoa. A principal característica é a urgência para 

proteção de sobrevivência do indivíduo. 

 

Segurança: refere-se ao segundo nível das necessidades humanas e constitui a 

proteção contra mal físico ou emocional. Manifesta-se quando as necessidades 

fisiológicas estão satisfeitas. Quando a necessidade de segurança não é atendida, 

gera incerteza e insegurança.  

 

Sociais: afeto, aceitação e amizade. Envolve a interação com outros indivíduos. 

Quando não satisfeita, a pessoa se torna desfavorável e resistente com os demais. 

 

Autoestima: amor próprio, autonomia, realização e fatores externos de estima, como 

status, reconhecimento e atenção. Podem causar dependência e sentimento de 

inferioridade se não for atendida.  

 

Auto realização: inclui crescimento e auto – realização. Estão no topo da hierarquia 

e pode ser exposta pelo estímulo de tornar-se mais do que é. 
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Figura 1 - Pirâmide das necessidades humanas, segundo Maslow. 

 
            Fonte: (CHIAVENATO, 1995, p.309). 

 

TEORIA DE HERZBERG 

 

A Teoria dos Dois Fatores elaborada por Frederick Herzberg em 1959, observa dois 

fatores que são capazes de explicar o comportamento das pessoas no trabalho: 

extrínsecos ou higiênicos e intrínsecos ou motivacionais, segundo Vergara (2006).   

 

Fatores extrínsecos ou higiênicos: encontrado no ambiente que envolve as pessoas, 

as condições físicas, ambiente de trabalho, salário, benefícios sociais, tipo de chefia 

que recebem de seus superiores, as políticas e diretrizes da empresa, os 

regulamentos internos, etc. Contudo Herzberg considera que tais fatores apenas 

desviam a insatisfação, não sendo possível sustentá-las por longo tempo e quando 

estes são inconstantes, geram descontentamento do funcionário. (VERGARA,2006). 

 

Maximiliano (2012, p.273) destaca que: “Ambiente de trabalho produz satisfação ou 

insatisfação com o próprio ambiente, mas não motivação para o trabalho”.  

 

Fatores intrínsecos ou motivacionais: fatores intrínsecos que estão relacionados com 

as tarefas, cargo e função desenvolvida pela pessoa. Envolve sentimentos de 

individual satisfação e reconhecimento pelas atividades executadas. (VERGARA, 

2006). 
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O estudo de Herzberg demonstrou que a insatisfação é causada por fatores 

externos ou ambientais, como relações interpessoais, salário, condições de trabalho 

e supervisão recebida nas atividades. Já os fatores que levam a satisfação se 

relacionam com as necessidades superiores do ser humano, onde vencer desafios e 

alcançar o crescimento pessoal exige das pessoas sintonia com o trabalho, 

permitindo desenvolver suas habilidades. (GIL, 1994). 

 

A figura 2 mostra uma comparação entre os modelos citados por Maslow e 

Herzberg. 

 

Figura 2 - Comparação entre autores. 

 

 Fonte: (TEIXEIRA, 2005, p.311). 

 

TEORIA DE MCCLELLAND 

 

A Teoria das Necessidades Adquiridas foi criada por David McClelland, que, 

identificou três necessidades que complementam as propostas de Maslow, conforme 

Maximiano (2012). Tais necessidades são adquiridas socialmente e variam 

conforme cada indivíduo.  

 

Necessidade de realização: busca por crescimento, estímulos e desafios. Buscam a 

realização pessoal e se diferenciam de outras pessoas pelo seu desejo de fazer 

alguma coisa melhor. Desejam encontrar situações em que assumam a 

responsabilidade de encontrar soluções melhores para os problemas, recebam 
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feedback para saber onde estão melhorando e definem metas desafiadoras. 

(ROBBINS, 2005). 

 

Necessidade de poder: tem como característica a procura pelo controle e domínio 

sobre outros indivíduos. Buscam influência, preferem estar em situações 

competitivas e de status e buscam o prestígio do que o desempenho eficaz. 

(ROBBINS, 2005). 

 

Necessidade de afiliação: procura por reconhecimento e proximidade com demais 

indivíduos. Preferem situações de cooperação em vez de competição. (ROBBINS, 

2005). 

 

Figura 3 - Conceito das três necessidades, segundo McClelland. 

 

REALIZAÇÃO PODER ASSOCIAÇÃO 

Necessidade caracterizada pela 
busca de oportunidades de 
crescimento e de desafios. 

Necessidade caracterizada pela 
busca de controle e dominação 

sobre outras pessoas. 

Necessidade caracterizada pela busca 
de proximidade com outras pessoas e 

de reconhecimento 

 
Fonte: Adaptado pelos autores de (MAXIMIANO, 2000, p.314). 

 

TEORIA DA EXPECTATIVA 

 

De acordo com Maximiano (2012), a Teoria da Expectativa (Figura 4) explica que o 

indivíduo realizará determinada tarefa, em espera de alguma recompensa, seja 

dinheiro ou elogios. O esforço realizado depende apenas do efeito que se busca 

alcançar. Busca-se o equilíbrio e a igualdade. 
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Figura 4 - O modelo básico aplicado de expectação. 

 

     Fonte: Adaptado pelos autores de (SILVA, 2001, p.221). 

 

Se uma pessoa percebe que seu superior tem favoritismo injusto com um colega 

que realizou a mesma atividade, tende a sentir-se desmotivada (VERGARA, 2006). 

Desta forma, se duas pessoas realizam o mesmo trabalho, a recompensa deve ser 

igual para as duas.  

 

No geral, se eu faço um bom trabalho, de acordo com o esforço, terei uma boa 

recompensa. 

 

TEORIA DA EQUIDADE 

 

O foco da Teoria da Equidade é demonstrar que as recompensas obtidas pelas 

tarefas realizadas devem ter proporção ao esforço e igualdade para todos os 

funcionários. É o senso de justiça que o indivíduo tem ao achar que seus esforços 

para alcançar os resultados serão recompensados de forma justa. (MAXIMIANO, 

2012). 

 

TEORIA DA RECOMPENSA 

 

No que diz respeito à Teoria da Recompensa (Figura 5), a pessoa realiza a atividade 

proposta em busca de alguma recompensa, independente da natureza.  As diversas 

formas de reforço positivo variam de premiações em dinheiro ou elogios verbais. O 

reforço negativo acaba motivando o colaborador por encoraja-los aos 



9 

 

    

comportamentos que esquivam-se de ruins consequências, como demissão ou 

crítica pelo trabalho. (SILVA, 2001). 

 

Figura 5 – Teoria da Recompensa 

 

 Fonte: Adaptado pelos autores de (SILVA, 2001, p.248). 

 

MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

A motivação no ambiente de trabalho é encontrada quando um indivíduo dispõe de 

animação favorável a realizar determinada tarefa. Para isso, deve ser levado em 

consideração não apenas o salário, mas também a promoção, saúde, 

relacionamento com os superiores e outros fatores. Para Dubrin (2003), um 

indivíduo está motivado no seu ambiente de trabalho, quando este depende de um 

esforço para alcançar suas metas ou objetivos. Trata-se de um processo, onde o 

comportamento é estimulado e mantido no interesse de realizar as metas da 

organização.   

 

A motivação organizacional é definida pela condição do colaborador em realizar um 

alto nível de esforço a favor das metas organizacionais, sendo que tal esforço tenha 

a capacidade de atender a alguma necessidade individual. A pessoa que está 

realmente motivada é persistente e não desiste com facilidade do trabalho proposto, 

independente do grau de dificuldade encontrada nele. (ROBBINS, 2005). 
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As necessidades variam de indivíduo para indivíduo, de acordo com sua cultura, 

posição ou escala hierárquica na organização. Desta forma os padrões de 

comportamento também variam de acordo com cada um. 

 

De acordo com Robbins: 

Os funcionários possuem necessidades diferentes. Não os trate como se 
fossem todos iguais. Mais que isso, procure compreender o que é 
importante para cada um deles. Isso vai permitir que você individualize as 
metas, os níveis de envolvimento e as recompensas, no sentido de alinhá-
los com as necessidades individuais. Além disso, planeie as tarefas 
conforme as necessidades individuais para que elas maximizem o Potencial 
de motivação no trabalho. (ROBBINS, 2005, p.178). 

 

Ainda de acordo com a variação de necessidades e de motivação de pessoa para 

pessoa, o autor defende que:  

 

Uma necessidade, em nossa terminologia, significa algum estado interno 
que faz com que certos resultados pareçam atraentes. Uma necessidade 
insatisfeita cria tensão, que estimula impulsos dentro do indivíduo. Esses 
impulsos geram um comportamento de busca para alcançar determinadas 
metas que, se atingidas, satisfarão a necessidade e resultarão na redução 
da tensão. (ROBBINS, 2005, p.261). 

 

MOTIVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 

A Administração Pública no que se refere às questões ligadas à gestão, quando 

relacionadas com as teorias motivacionais, transparece não valorizar e se 

comprometer com a motivação dos funcionários públicos. O recurso humano desta 

esfera administrativa continua baseado nos princípios burocráticos da 

impessoalidade, do tecnicismo e do mecanismo, onde os indivíduos são 

considerados incompletos para o exercício de suas atividades. A ineficiência e 

ineficácia dos órgãos públicos parecem gerar a desmotivação dos funcionários e as 

constantes manifestações de insatisfações, indicando a má conduta da gestão 

organizacional. (QUELHAS e GOMES, 2003). 

 

A velocidade das mudanças e a atual atmosfera competitiva têm requerido de os 

indivíduos sociais adaptarem-se as mudanças e formular respostas para enfrentar 

os desafios impostos por uma sociedade exigente. Para enfrentar esses desafios, os 

profissionais dispõem de vários conceitos, modelos e técnicas que vem evoluindo e 
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modernizando a fim de moldar uma nova Administração de Recursos Humanos no 

setor público. Os fatores como capacidade profissional e motivação apresentam 

relevância para alcançar a eficiência e a eficácia no comprometimento e no 

cumprimento das atividades e objetivos organizacionais. (OLIVIERA, et al.,2011). 

 

A motivação no trabalho tem como ponto de partida o indivíduo e só quando estes 

se sentirem capazes e motivados as organizações poderão atingir alto desempenho. 

Gil afirma que:  

Os administradores de recursos humanos de hoje já não podem considerar 
os empregados como meros recursos de que a organização pode dispor a 
seu bel-prazer. Precisam tratá-los como pessoas que impulsionam a 
organização, como parceiros que nela investem seu capital humano e que 
têm a legítima expectativa de retorno de seu investimento. (GIL, 2001, 
p.15). 
 

Reconhecer a motivação dos indivíduos deve ser foco constante dos gestores. Para 

Weihrich e Koontz (2008 apud HILION, 2011, p.10), consideram a “liderança como 

sendo a influência, isto é, a arte ou processo de influenciar pessoas para que se 

esforcem por vontade própria e entusiasmo em direção à obtenção dos objetivos do 

grupo”, e que, “a liderança e a motivação estão intimamente inter-relacionadas”. 

 

Motivar pessoas requer muitas habilidades, principalmente por serem indivíduos 

diferentes com características e vontades distintas. Por isso, no ambiente de 

trabalho é importante valorizar as pessoas igualmente, sabendo identificar suas 

contribuições para a organização, apoiando diante dos erros e reconhecendo os 

pontos fortes e fracos de cada empregado. Para GIL (2001, p.211), “os funcionários 

costumam ser incentivados a progredir de acordo com um padrão de metas a serem 

alcançados”. Logo, cada avanço deve ser reconhecido e todos os seus êxitos devem 

ser elogiados e recebidos de modo animador. Portanto, é de responsabilidade do 

gestor, criar oportunidades e valorizar as atividades exercidas pelos funcionários, 

tornando-os aptos a desempenharem várias funções. 

 

Esses resultados só poderão ser alcançados quando houver uma modernização da 

gestão das organizações públicas, implementando uma gestão de recursos 

humanos flexível e aberta às inovações, que se adapte aos novos paradigmas da 
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sociedade, valorizando o fator humano e dando maior ênfase aos resultados. 

(FREITAS E JABBOUR, 2010). 

 

Contratar novos funcionários é uma das principais estratégias para alcançar o perfil 

ideal de profissionais que irão compor os quadros das organizações públicas e tal 

processo deve ser realizado de forma muito precisa. É através do processo de 

recrutamento que a organização apresenta chances de captar as pessoas mais 

adequadas e um processo eficiente faz com que a organização seja vista como um 

bom lugar para se trabalhar e provavelmente terá um maior número de candidatos. 

O concurso público é a principal forma de recrutamento do setor público. (FRANÇA; 

ARELLANO, 2002; MARCONI, 2003). 

 

Para alcançar esse perfil ideal é importante também que ocorra um processo de 

construção continua, e o desenvolvimento de estratégias e ações voltadas para a 

capacitação das pessoas pode torná-las mais eficazes nas atividades que executam. 

É um processo de treinamento e desenvolvimento, com atividades voltadas para o 

aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais, que podem contribuir 

para que os indivíduos estejam mais aptos a desempenhar suas funções. 

(BORGES-ANDRADE, 2002). 

 

Plano de carreira, remuneração e instrumentos como avaliação de desempenho, são 

ferramentas que permitem alinhar os objetivos individuais aos objetivos das 

organizações, proporcionando o desenvolvimento de uma cultura na qual os 

esforços são voltados para os resultados no setor público. (MARCONI, 2003). 

 

Apesar das limitações enfrentadas no setor público, a adoção de ações e posturas 

mais estratégias por parte dos gestores, pode motivar os indivíduos no ambiente em 

que trabalham e com isso contribuir para que os objetivos das organizações sejam 

alcançados em prol de um bem comum. (FREITAS E JABBOUR, 2010). 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia envolve todos os passos executados para a realização do trabalho, 

que integra a escolha das técnicas para a obtenção dos dados, identificação dos 

métodos, técnicas, instrumentos e definição de amostra, a fim de entender e resolver 

de forma clara e objetiva o tema em questão. 

   

Para a realização do objetivo proposto neste estudo, foi utilizada a pesquisa 

quantitativa, que utiliza a coleta e a análise de dados para responder às questões de 

pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas previamente, confia na medição 

numérica, na contagem e frequentemente no uso de estatística para estabelecer 

com exatidão os padrões de comportamento de uma população, conforme afirma 

Sampieri; Collado e Lucio (2006). 

 

Utilizou-se a técnica de estudo de caso, realizado em uma empresa estatal com o 

intuito de levantar informações e dados relevantes que possam contribuir com o 

trabalho. Segundo Gil (1999), estudo de caso é o procedimento que se pode adquirir 

conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um único 

caso. Atualmente é adotado na investigação de fenômenos das mais diversas áreas 

do conhecimento e é utilizado como metodologia didática ou modalidade de 

pesquisa.  

 

Quanto aos fins, à pesquisa é descritiva, pois retrata as características de 

determinadas populações ou fenômenos. Esta pesquisa possibilita o levantamento 

de atitudes, opiniões ou crenças de uma população e ainda permite o estudo de 

características de grupos como nível de escolaridade, idade e cargo na empresa, 

conforme Gil (1999). O autor coloca também que uma de suas peculiaridades está 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário 

e a observação sistemática.  

 

Quanto aos meios, a pesquisa é de revisão bibliográfica, pela utilização de 

bibliografias e sites na internet que pudessem contribuir e direcionar o 

desenvolvimento do tema proposto no trabalho, juntamente com uma pesquisa de 
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campo, devido à utilização de instrumentos como questionários. (GIL, 1999). O autor 

destaca também que a pesquisa bibliográfica sustenta a todas as fases de qualquer 

tipo de pesquisa, uma vez que presta ajuda na definição do problema, na 

determinação dos objetivos, na estruturação de hipóteses, e apoia a justificativa da 

escolha do tema e na elaboração do trabalho final. 

 

Para o levantamento de dados, foram selecionados aleatoriamente 40 funcionários 

pertencentes ao quadro próprio da empresa estatal estudada. Dos 40 funcionários 

necessários para a pesquisa, 32 responderam o questionário na íntegra. Para tanto, 

foi elaborado um questionário estruturado, com 20 questões fechadas (apêndice 1), 

utilizando a escala social Likert, de 10 pontos, que mede a intensidade das opiniões 

e atitudes de forma objetiva, seguida de perguntas sobre o perfil dos funcionários. 

(GIL, 1999). Para a pontuação alcançada, foram atribuídos significados, conforme 

tabela abaixo: 

 

Quadro 1 – Escala Likert 

MÉDIA SIGNIFICADO 

0 - 2 Discordo totalmente 

3 - 5 Discordo parcialmente 

6 - 8 Concordo parcialmente 

9 - 10 Concordo totalmente 

                               Fonte: Adaptado pelos autores de Gil (1999, p. 147). 

 

A ordem e o contexto foram mantidos para todos os entrevistados e o questionário 

aplicado foi enviado através de um link, elaborado no Google Docs. Os dados 

levantados, depois de categorizados, foram analisados através de uma tabulação 

utilizando a ferramenta do Excel, a partir de gráficos, que contribuiu de forma prática 

para um resultado mais eficaz. 
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DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa estudada, é do setor público e atua no ramo de energia e fica situada na 

cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente, possui 177 funcionários do 

quadro próprio. A estrutura organizacional é composta de 5 (cinco) diretorias e 18 

gerências. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada com o intuito de investigar e diagnosticar a motivação dos 

empregados dentro de uma empresa estatal. Essa análise tem como objetivo 

organizar e sintetizar os dados possibilitando o fornecimento de resultados ao 

problema proposto para investigação. (GIL, 1999, p.168). 

 

Foi possível conhecer algumas características sociais e funcionais, bem como o 

tempo de serviço, permitindo traçar o perfil dos respondentes da organização 

analisada. Percebe-se que a maioria dos funcionários da empresa são do sexo 

masculino, apresentando 66% do total da amostra, possuem de 6 a 10 anos de 

empresa (47%), com alto grau de escolaridade, sendo 66% com pós-graduação, 

28% com nível superior e apenas 6% com nível médio. Em relação aos cargos, 53% 

são analistas, 31% são técnicos, 13% ocupam o cargo de gerente e apenas 3 % são 

coordenadores. 
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Gráfico 1 – Média das respostas obtidas. 

 

          Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O gráfico 1 demonstra de forma global a média das respostas das perguntas 

contidas no questionário estruturado, conforme apêndice 1. Foi utilizada a escala 

Likert, onde 0 significa discordo totalmente e 10 concordo totalmente.   

 

Tabela 1 – Percentuais de Respostas 

   Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

  Percentuais de respostas 

Pergunta 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Concordo 

parcialmente 
Concordo 

totalmente 

1 6,25% 18,75% 59,38% 15,63% 

2 0,00% 6,25% 43,75% 50,00% 

3 0,00% 6,25% 21,88% 71,88% 

4 3,13% 3,13% 21,88% 71,88% 

5 3,13% 9,38% 62,50% 25,00% 

6 0,00% 6,25% 46,88% 46,88% 

7 9,38% 18,75% 56,25% 15,63% 

8 6,25% 6,25% 43,75% 43,75% 

9 0,00% 9,38% 59,38% 31,25% 

10 6,25% 6,25% 78,13% 9,38% 

11 0,00% 3,13% 15,63% 81,25% 

12 6,25% 21,88% 50,00% 21,88% 

13 6,25% 6,25% 46,88% 40,63% 

14 6,25% 6,25% 59,38% 28,13% 

15 6,25% 3,13% 53,13% 37,50% 

16 9,38% 3,13% 37,50% 50,00% 

17 3,13% 21,88% 46,88% 28,13% 

18 9,38% 6,25% 62,50% 21,88% 

19 6,25% 6,25% 62,50% 25,00% 

20 9,38% 6,25% 65,63% 18,75% 
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A tabela 1, apresenta todos os resultados das questões analisadas, com seus 

percentuais para a pontuação alcançada nas respostas. 

 

Nas questões 1 e 2, o objetivo proposto foi de identificação do ambiente de trabalho, 

envolvendo condições físicas e higiênicas. Sobre as condições do ambiente, 59,38% 

dos entrevistados concordam parcialmente que o ambiente de trabalho favorece a 

motivação, 16% concordam totalmente, 19% discordam parcialmente e apenas 6% 

discordam totalmente com isso. Quando indagados sobre as condições físicas do 

trabalho, 50% dos funcionários concordam totalmente que as instalações são 

seguras e contribuem para um bom ambiente de trabalho, 43,75% concordam 

parcialmente e 6,25% discordam parcialmente. Pôde analisar essas duas questões 

de acordo com Vergara (2006) que diz que a teoria dos dois fatores de Herzberg 

demonstra como os fatores extrínsecos ou higiênicos encontrados no ambiente que 

envolve as pessoas, podem gerar satisfação e qualidade de vida do funcionário.  

 

Na tabela 1 referente à questão 3, quando questionados sobre a existência de um 

bom relacionamento com a equipe, 71,88% dos entrevistados concordam 

totalmente, 21,88% concordam parcialmente e apenas 6,25% discordam 

parcialmente. Na teoria de Herzberg, no que diz respeito aos fatores extrínsecos ou 

higiênicos, o indivíduo é estimulado ou não de acordo com seu ambiente e está 

motivação envolve diretamente as pessoas que o cercam, segundo Gil (1994).  

 

Na questão 4 (Tabela 1) os funcionários foram questionados sobre o relacionamento 

com o gestor imediato. Foi possível perceber que a maioria dos entrevistados, 

71,88% concordam totalmente que possuem um bom relacionamento com o gestor, 

21,88% concordam parcialmente, 3,13% discordam parcialmente e 3,13% discordam 

totalmente. Apesar da maioria ter concordado que possuem um bom relacionamento 

com o gestor imediato, ainda existe uma minoria que não está satisfeita com esse 

relacionamento. Motivar pessoas requer muitas habilidades, principalmente por 

serem indivíduos diferentes com características e vontades distintas, portanto é de 

responsabilidade do gestor criar oportunidades e valorizar as atividades exercidas 

pelos funcionários, tornando-os aptos a desempenharem várias funções, conforme 

mencionado por Gil (2001). 
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Na questão 5, os entrevistados foram indagados se no seu setor, as pessoas 

possuem um bom relacionamento entre si e se sentem bem psicologicamente e 

emocionalmente. Como respostas, nota-se que 25% concordam totalmente com o 

bom relacionamento na equipe, 62,50% concordam parcialmente, 9,38% discordam 

parcialmente e apenas 3,13% discordam totalmente. Isso demonstra de acordo 

Robbins (2005), a importância das questões sociais (aceitação, afeto e amizade), 

que segundo a teoria das necessidades humanas de Maslow, envolve a interação 

com as pessoas que cercam em seu ambiente de trabalho. 

 

Analisando a questão 6, apenas 6,25% dos entrevistados, discordam parcialmente 

que não se sentem preparados para as atividades que são propostas, 46,88% 

concordam parcialmente e 46,88% concordam totalmente que se sentem preparado 

com as atividades que são propostas. De acordo com Herzberg, apud Vergara 

(2006), os fatores motivacionais estão relacionados com as tarefas, cargo e função 

desenvolvida pela pessoa. Envolve sentimentos de individual satisfação e 

reconhecimento pelas atividades executadas e é possível perceber que as pessoas 

estão preparadas e satisfeitas com o trabalho em si. 

 

Nas questões 7 e 8, os entrevistados foram indagados a respeito do 

reconhecimento. No que se refere à questão 7, 15,63% dos entrevistados 

responderam que concordam totalmente que se sentem reconhecidos pelo trabalho 

executado, 56,25% concordam parcialmente, 18,75% discordam parcialmente e 

9,38% discordam totalmente. Logo em seguida, foram questionados sobre o 

reconhecimento do gestor imediato e foi possível analisar que 43,75% responderam 

concordar totalmente que o gestor imediato reconhece o trabalho executado e o 

esforço das pessoas, 43,75% concordam parcialmente, 6,25% discordam 

parcialmente e 6,25% discordam totalmente. De acordo com McClelland citado por 

Maximiano (2012), em sua teoria das necessidades adquiridas, uma das 

necessidades do indivíduo é a da afiliação, procura por reconhecimento e 

proximidade com demais indivíduos. Por isso, é importante o gestor focar e 

reconhecer a motivação de sua equipe, liderando de forma a influenciar pessoas 

para que se esforcem por vontade própria e entusiasmo em direção à obtenção dos 

objetivos do grupo, conforme Weihrich e Koontz (2008, apud Hilion ,2011). 
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A questão 9, teve como objetivo investigar se as ferramentas fornecidas permitem o 

colaborador a desenvolver com eficiência e qualidade o trabalho. Analisando as 

respostas obtidas, 31,25% concordam totalmente, 59,38% concordam parcialmente, 

9,38% discordam parcialmente. É possível verificar, mediante as respostas, que os 

entrevistados estão satisfeitos com as ferramentas fornecidas para executar um 

trabalho eficiente e de qualidade. Diante disso, podemos ressaltar nesta questão, a 

importância dos fatores extrínsecos ou motivacionais, encontrados na teoria de 

Herzberg, conforme Vergara (2006). 

 

Na questão 10, foi perguntado para os entrevistados se a organização investe no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. Apenas 9,38% dos 

entrevistados concordaram totalmente com essa pergunta, 78,13% concordaram 

parcialmente que a organização investe no desenvolvimento dos colaboradores, 

6,25% discordaram parcialmente e 6,25% discordaram totalmente. Analisando esta 

questão, podemos perceber que a organização precisa investir mais no 

desenvolvimento do colaborar para que ele se sinta mais motivado. Para isso, deve 

ser levado em consideração não apenas o salário, mas também a promoção, saúde, 

relacionamento com os superiores e outros fatores. Para Oliveira et.al. (2011), os 

fatores como capacidade profissional e motivação apresentam relevância para 

alcançar a eficiência e a eficácia no comprometimento e no cumprimento das 

atividades e objetivos organizacionais. 

 

Analisando a questão 11, os funcionários foram indagados a responderam se 

participaram de pelo menos 1 treinamento nos últimos 12 meses. Foi possível 

perceber através das respostas, que 81,25% concordaram totalmente, 15,63% 

concordaram parcialmente e apenas 3,13% discordaram parcialmente. Esta 

pergunta apesar de representar a maior média global quando comparada com as 

outras questões, conforme análise e resultados da questão 10, nos permite verificar 

que a empresa estatal estudada, precisa investir mais em estratégias de capacitação 

do funcionário. Diante disto, segundo Borges-Andrade (2002), um processo de 

treinamento e desenvolvimento, com atividades voltadas para o aprimoramento de 

habilidades técnicas e comportamentais, podem contribuir para que os indivíduos 

estejam mais aptos a desempenhar suas funções.  
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Nas questões 12 e 15, os funcionários foram indagados se estão satisfeitos com a 

capacidade técnica do seu gestor para a condução de sua equipe e se os mesmos 

os deixam atualizados sobre assuntos importantes na organização. Dos 

entrevistados, 21,88% concordam totalmente que estão realizados com a orientação 

recebida pelo gestor, 50% concordam parcialmente, 21,88% discordam parcialmente 

e 6,25% discordam totalmente. Quando questionados se o gestor os deixa 

atualizados dos assuntos, 37,50% concordam totalmente, 53,13% concordam 

parcialmente, 3,13% discordam parcialmente e 6,25% discordam totalmente. Das 

opiniões obtidas, é possível perceber que apesar da confiança em seu gestor, ainda 

existe um receio de segurança de uma boa parte dos colaboradores quanto à 

orientação recebida. Segundo Aquino (1980), o tempo de convivência entre o gestor 

e o funcionário é de suma importância para que o gestor conheço cada colaborador 

individualmente e o conduza a atingir seus objetivos profissionais de acordo com 

suas capacidades técnicas.  

 

Nas questões 13 e 14, o objetivo foi identificar se o funcionário se sente à vontade 

para propor melhorias à organização e se as mesmas são ouvidas ou executadas 

pela parte gerencial. Em relação à liberdade de indicar benfeitorias ao trabalho, 

40,63% concordam totalmente, 46,88% concordam parcialmente, 6,25% discordam 

parcialmente e 6,25% discordam totalmente. Já a analise quanto à realização das 

ideias propostas, 28,13% concordam totalmente, 59,38% concordam parcialmente, 

6,25% discordam parcialmente e 6,25% discordam totalmente. Foi possível perceber 

que na empresa estatal estudada, a maioria das ideias dos colaboradores são 

ouvidas e executadas. De acordo Herzberg citado por Gil (1994) estas questões 

afetam diretamente o indivíduo, no que diz respeito à satisfação pessoal, 

reconhecimento do seu esforço e sentimento de realização, resultando na 

capacidade de produção dos funcionários. Das porcentagens que dizem respeito à 

não realização das ideias propostas, a empresa pode exercer programas de 

reconhecimento para lidar com os colaboradores que não se sentem satisfeitos e 

reconhecer o bom trabalho dos mesmos segundo Chiavenato (2010). 

 

Dos respondentes referentes a questão 16 (Tabela 1), quando indagados se 

recebem feedback pelo menos uma vez ao ano, 50% concordam totalmente, 37,50% 
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concordam parcialmente, 3,13% discordam parcialmente e 9,38% discordam 

totalmente. O feedback nada mais é do que o retorno dado ao funcionário de seu 

superior, com críticas ou elogios de determinada (s) tarefa (s) executada (s). De 

acordo com este conceito, é possível atribuir esta questão à teoria da recompensa, 

que de acordo com Silva (2001) se baseia no princípio de que a pessoa realiza sua 

função em busca de alguma recompensa, independente da natureza, como por 

exemplo, os elogios verbais. O feedback negativo também é capaz de motivar o 

funcionário, encorajando-o a realizar ações que o tirem de sua zona de conforto, 

poupando-lhe de futuras ruins consequências, como uma demissão. 

 

Na questão 17, os colaboradores foram questionados se o salário que recebem é 

compatível com a responsabilidade requerida pelo cargo executado e nota-se que 

28,13% concordam totalmente, 46,88% concordam parcialmente, 21,88% discordam 

parcialmente e apenas 3,13% discordam totalmente que o salário é compatível com 

sua tarefa. Analisando o gráfico, percebe-se que as responsabilidades das tarefas 

executadas são compatíveis ao salário, mas que alguns funcionários não se sentem 

satisfeitos com esta questão. Conforme Araújo e Garcia (2010) a preponderância 

dos fatores motivadores e higiênicos de Herzberg, dita que só o salário não 

caracteriza a motivação na busca pela efetuação das atividades propostas, mas 

para alguns colaboradores segundo Bergamini (1997) uma melhoria do salário é que 

mais motiva, quem ganha mais acha que está necessariamente com maior 

motivação para o trabalho a se realizar. 

 

Nas questões 18 e 19, os funcionários foram indagados se sentem motivados a 

trabalhar na organização e se a mesma é um ótimo lugar para se trabalhar, 

respectivamente. Quanto à motivação em se trabalhar em uma empresa pública, 

21,88% concordam totalmente, 62,50% concordam parcialmente, 6,25% discordam 

parcialmente e 9,38% discordam totalmente. Já quando foram questionados se a 

empresa é um ótimo lugar para se trabalhar, 25% concordam totalmente, 62,50% 

concordam parcialmente, 6,25% discordam parcialmente e 6,25% discordam 

totalmente. Nota-se que apesar da maioria estar satisfeita com ambas as questões, 

ainda existem funcionários que tem objetivos maiores que não se enquadram numa 

empresa pública e não se sentem motivados, mas em contrapartida, acham a 
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organização um bom lugar para se trabalhar. Conforme Aquino (1980) os objetivos 

da empresa e os objetivos do colaborador precisam estar em equilíbrio, cabendo à 

organização oferecer condições satisfatórias para o trabalho e compensar possíveis 

distorções, sendo que cada empresa possui seu próprio método de administrar que 

tem influência em pressuposições explicitas ou implícitas das pessoas.  

 

Referente à questão 20 (Tabela 1), dos funcionários da empresa que responderam 

ao questionário, 18,75% concordam totalmente, 65,63% concordam parcialmente 

com a forma de motivação da empresa no que diz respeito a perspectivas de 

crescimento profissional e busca de novos desafios, 6,35% discordam parcialmente 

e 9,38% discordam totalmente. De acordo com Maximiano (2012), na teoria de 

Mcclelland, o indivíduo tem a necessidade de realização, como busca por 

crescimento profissional, oportunidades e estímulos no dia a dia do trabalho e 

desafios que o impulsione e motive dentro da organização.  

 

De modo geral, os fatores motivacionais que mais influenciam os funcionários dentro 

da empresa estatal estudada, são as instalações físicas encontradas no ambiente de 

trabalho, a relação com a equipe e com o gestor imediato, a preparação para as 

atividades propostas e a participação em programas de treinamento e 

desenvolvimento. Esses fatores são os que merecem maior destaque e que 

influenciam positivamente na satisfação e motivação do funcionário público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Através da pergunta-problema: Quais os fatores organizacionais influenciam a 

motivação dos empregados dentro de uma determinada empresa estatal?, o 

trabalho possibilitou determinar a importância da motivação dentro da empresa e a 

sua influência sobre o comportamento e atitudes dos servidores públicos. 

 

Motivar os empregados é uma tarefa árdua que exige habilidades, principalmente 

por lidar com pessoas diferentes, com características e vontades diferentes. A 

presença de um bom líder faz toda a diferença no ambiente de trabalho, quando 
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este, procura o tempo todo criar um ambiente saudável e que proporcione a 

motivação o tempo todo. (VIEIRA, et al.,2011). 

 

Após a análise da pesquisa, foi possível ressaltar os fatores que mais influenciam os 

servidores públicos dentro da empresa estatal estudada. Pôde-se citar: as 

instalações encontradas na organização, as relações interpessoais com os colegas 

e com o gestor imediato, a preparação para as atividades que são propostas e a 

participação em programas de treinamento e desenvolvimento. Todos esses fatores 

podem ser embasados pelas teorias de Maslow, Teoria de Herzberg e a Teoria de 

McClelland, abordados como fundamentação teórica do trabalho proposto. 

 

Por se tratar de uma empresa pública que é visada como um local onde transparece 

não valorizar e se comprometer com a motivação dos funcionários públicos, a 

pesquisa realizada nos permite evidenciar os pontos positivos valorizados pelos 

colaboradores, mas também expõem as deficiências encontradas no ambiente de 

trabalho, reforçando assim a importância de se investir em capital humano, para que 

a empresa alcance seus objetivos e a eficácia organizacional. 

 

Pode-se concluir como é importante ter empregados motivados e satisfeitos dentro 

da organização. Este estudo pode ser utilizado como um instrumento para a 

melhoria das ações voltadas para a motivação dentro desta empresa estatal 

estudada promovendo reflexões e tomadas de decisões acerca do bom 

funcionamento dos serviços prestados e para que a organização se torne um 

excelente local para se trabalhar. 
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APÊNDICE 1 – Questionário sobre Motivação 

 

O presente questionário tem por objetivo verificar a percepção dos empregados em 

relação à motivação dentro de uma determinada empresa estatal. Sua participação é 

muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe ressaltar que o sigilo das 

informações será plenamente preservado. Por sua especial colaboração, 

antecipamos nossos mais sinceros agradecimentos! 

 

Favor marcar com um X as opções que melhor representem a sua opinião, sendo 0 

para DISCORDO TOTALMENTE e 10 para CONCORDO TOTALMENTE. Favor 

marcar valores intermediários para níveis médios de concordância ou discordância. 

 

1 - O ambiente de trabalho da organização favorece a motivação.  

2 - As instalações da organização são seguras e contribuem para um bom ambiente 
de trabalho. 
 
3 - Possuo um bom relacionamento com minha equipe. 
 
4 - Possuo um bom relacionamento com meu gestor imediato.  
 
5 - No meu setor, as pessoas possuem um bom relacionamento entre si e se sentem 
bem psicologicamente e emocionalmente. 
 
6 - Sinto preparado para as atividades que são propostas.  
 
7 - Sinto reconhecido pelo trabalho que executo.  
 
8 - Meu gestor imediato reconhece os trabalhos bem executados e os esforços das 
pessoas.  
 
9 - As ferramentas fornecidas me permitem desenvolver com eficiência e qualidade 
o trabalho.  
 
10 - A organização investe no desenvolvimento pessoal e profissional dos 
colaboradores.  
 
11 - Participei de pelo menos 1 treinamento nos últimos 12 meses.  
 
12 - Os gestores são capacitados tecnicamente para conduzir sua equipe.  
 
13 - Tenho autonomia para propor melhorias na execução do trabalho.  
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14 - Minhas ideias são ouvidas e utilizadas pela chefia. 
 
15 - Meu gestor imediato nos deixa atualizado sobre assuntos importantes na 
organização. 
 
16 - Recebo feedback pelo menos 1 vez por ano.  
 
17 - Meu salário é compatível com a responsabilidade requerida pelo meu cargo.  
 
18 - Sinto motivado para trabalhar nesta organização.  
 
19 - Considero a organização um ótimo lugar para se trabalhar. 
 
20 - Sinto motivado com novos desafios e perspectivas de crescimento profissional.  
 
Sexo * 

 Masculino  

 Feminino  
  

Escolaridade * 

 Médio  

 Superior  

 Pós-Graduação  

Cargo * 

 Técnico  

 Analista  

 Coordenador  

 Especialista  

 Gerente  

Tempo de Serviço * 

 Até 5 anos  

 6 a 10 anos  

 Acima de 10 anos  

 


