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RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta como tema "A motivação e o grau 
de satisfação no ambiente de trabalho em um órgão do serviço público federal". 
Apresenta como problema o seguinte questionamento: Qual o grau de satisfação e 
perspectivas que se encontram junto aos colaboradores de um determinado órgão 
público federal no Rio Grande do Sul? Com base nesta problemática traçou-se o 
seguinte objetivo geral: Analisar o grau de satisfação e perspectiva que os 
colaboradores de um determinando órgão público apresentam referente ao seu 
trabalho. A administração deve manter permanentemente ações no sentido de 
motivar adequadamente os servidores, pois a motivação deles reflete diretamente na 
produção e, em consequência, na efetividade da prestação jurisdicional. De nada 
adiantará buscar melhorias na produtividade por meio da majoração do quadro de 
servidores, se estes não forem adequadamente motivados e não estiverem 
satisfeitos no exercício das suas atividades. Buscou-se por meio de uma pesquisa 
de abordagem qualitativa encontrar respostas para o referido problema de pesquisa. 
Realizou-se a pesquisa com servidores públicos de Unidades Judiciárias da Justiça 
do Trabalho no Rio Grande do Sul. Observou-se que o grau de motivação e 
satisfação apurado, de modo geral, não é o que se pode considerar inadequado 
para uma organização, porém há espaço para implementação de melhorias.  
 
Palavras-chave: Motivação; Organização; Órgão Público; Servidor Público; 
Qualidade de Vida no Trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O servidor público lida diretamente com pessoas, e a motivação no 

trabalho pode ser considerado um importante instrumento para a gestão pública, 

levando em conta os conceitos de estudiosos da área. As atitudes e os 

comportamentos de cada pessoa dependem de seus valores individuais, que variam 

de pessoa para pessoa, de acordo com as necessidades de cada um. (SÁ; 

LEMOINE, 1999). 

O emprego de servidor público, geralmente é de cargo efetivo, ou de 

comissão, mas que de certa forma, proporciona estabilidade ao empregado, 

portanto, considera-se este aspecto uma forma de promover a motivação devido aos 

benefícios e gratificações que lhe são ofertados. 

De acordo com Bergamini (1997): 

 

A motivação não é nem uma qualidade individual, nem uma característica 
do trabalho. Não existem indivíduos que estejam sempre motivados nem 
tarefas igualmente motivadoras para todos. Na realidade, a motivação é 
bem mais do que um composto estático. Trata-se de um processo que é o 
mesmo tempo função dos indivíduos e da atividade que desenvolvem. É por 
isso que a força, a direção e a própria existência da motivação estarão 
estreitamente ligadas à maneira pessoal que cada um percebe, 
compreende e avalia sua própria situação no trabalho, e certamente não à 
percepção daqueles que estão fora dela como os tecnocratas, os 
administradores e os psicólogos. (BERGAMINI, 1997, p.87). 

 

Percebe-se na fala deste autor que a motivação pode depender de cada 

um. A função ou tarefa exercida não definirá o grau de aceitação ou motivação de 

uma pessoa, ou seja, depende dos sentimentos e necessidades ou mesmo 

realização pessoal de cada um. 

Para aprimorar o atendimento às demandas da sociedade é necessário 

contar com colaboradores comprometidos com as correspondentes demandas. O 

sucesso de uma organização requer colaboradores motivados e comprometidos com 

os objetivos organizacionais e conscientes da importância do trabalho que 

executam. 

A pessoa é um todo em que convivem razão e emoção, vida pessoal e 
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profissional. A grande luta será preparar indivíduos para gerenciar de forma mais 

efetiva as questões pessoais e profissionais. Atualmente o mercado de trabalho está 

muito competitivo, exigindo que as pessoas estejam em constante inovação. 

São muitos os autores que deram enfoques ao presente estudo, 

buscando sempre atender o comportamento humano e ao mesmo tempo procurando 

identificar o melhor caminho da sua motivação. Hoje, pode-se dizer que as 

organizações encontram-se num momento de acirrada busca de metas e que a 

qualidade dos produtos e serviços é vital à sua própria sobrevivência. Diante deste 

fato, trabalham buscando a excelência. 

Embora a motivação tenha um caráter individual, cada servidor apresenta 

um tipo de motivação. Não há como gerá-la externamente. Além disso, a diversidade 

das características pessoais, da personalidade e dos estilos de liderança torna a 

motivação um grande desafio. 

Aos líderes cabe agir sobre o potencial da motivação existente em cada 

colaborador, respeitando e explorando as características individuais de cada um 

com o propósito de elevar a motivação individual e, consequentemente, o 

desempenho da organização como um todo. 

A gestão pública atual deve utilizar a motivação para alcançar a eficácia. 

A liderança no setor público deve ter o compromisso de proporcionar um ambiente 

organizacional que colabore para a motivação, permitindo aos liderados participar 

mais ativamente das decisões e incentivar a criatividade, respeitando as normas que 

regem a Administração Pública no País. 

Têm-se como problema da pesquisa: Qual o grau de motivação, 

satisfação e perspectivas dos colaboradores de um determinado órgão público do 

Rio Grande do Sul? 

O objetivo geral é: 

Analisar o grau de motivação e a percepção sobre a Qualidade de Vida 

no Trabalho que os colaboradores de um determinando órgão público apresentam 

relativamente ao seu trabalho. 

Os objetivos específicos são: 

- Verificar quais os fatores essenciais para que os colaboradores sintam-

se motivados no ambiente de trabalho; 
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- Verificar quais as percepções dos colaboradores acerca da Qualidade 

de Vida no Trabalho na organização; 

 Sugerir políticas e práticas motivacionais e de Qualidade de Vida no 

Trabalho para os trabalhadores da organização; 

 

Este trabalho justifica-se no sentido de identificar e analisar as ações e 

situações apontadas pelo servidor público, visando à melhoria de sua Qualidade de 

Vida no Trabalho e, bem assim sua motivação para o trabalho. 

Este trabalho monográfico estrutura-se da seguinte forma: 

No primeiro capítulo encontra-se a introdução que apresenta uma breve 

explanação sobre o tema e as ideias que permitiram a orientação do trabalho. 

No segundo capítulo encontra-se o referencial teórico que explana alguns 

conceitos essenciais que comprometem a qualidade de vida do servidor público e 

consequentemente sua motivação. 

No terceiro capítulo encontra-se a metodologia que descreve todo o 

caminho percorrido durante a pesquisa de campo realizada. 

O quarto capítulo descreve o resultado da pesquisa e a análise dos 

resultados desenvolvidos por meio do referencial teórico. 

Por fim encontram-se as considerações finais que descrevem as 

conclusões delimitadas, o problema respondido com vista à pesquisa realizada e os 

objetivos alcançados. 



 

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 

Conforme leciona Amorim (2003), atualmente é fundamental a 

preocupação com o bem estar do trabalhador e com a sua atuação na busca da 

eficácia organizacional. O homem, nas últimas décadas do século XX e no nascer 

deste, recebeu e continua recebendo especial atenção no ambiente de trabalho e 

nas orientações pertinentes oriundas de estudos desenvolvidos nas universidades e 

órgãos de apoio às atividades empresariais. Não é por acaso que isso ocorreu e 

continua em evidência, pois nas organizações de qualquer natureza, ainda, quem 

pensa, toma decisões, executa tarefas e gera resultados efetivos na busca da 

eficiência e da eficácia é o elemento humano.  

Mascarenhas e Vasconcelos (2004, p.02), salientam que a gestão de 

pessoas vem assumindo novos patamares de importância nas organizações. Esse 

fato relaciona-se diretamente à percepção de novas necessidades organizacionais 

em ambientes de competição complexa. Segundo os autores: 

 

As principais forças consideradas a base das transformações 
organizacionais, que marcam os atuais cenários competitivos, são as 
pessoas e as tecnologias da informação e comunicação, ou simplesmente a 
tecnologia da informação. Assim, as contribuições do estudo das relações 
entre esses dois componentes organizacionais fundamentais não são 
apenas importantes, mas imprescindíveis para organizações que encaram 
esse desafio. (MASCARENHAS & VASCONCELOS, 2004, p.01). 

 

Fischer (2002) ressalta que o modelo de gestão de pessoas relaciona-se 

intimamente a vários fatores, internos e externos à organização, como a tecnologia 

adotada e a estratégia de organização do trabalho, a cultura e a estrutura 

organizacional, as relações de trabalho e o contexto competitivo. 

O comportamento esperado das pessoas no trabalho e o modelo de 

gestão correspondente são, portanto, influenciados tanto pelas características da 

organização quanto pelo ambiente no qual ela opera. A interação desses fatores 

determina o modelo de gestão de pessoas na organização e exerce um papel 
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fundamental na maneira como ela se posiciona no mercado, sua imagem e sua 

competitividade. (FISCHER, 2002). 

É neste momento que adentramos na questão motivação no trabalho. 

Quando se fala de motivação humana, parece inapropriado que uma simples regra 

geral seja considerada como recurso suficiente do qual se lança mão quando o 

objetivo é a busca de uma explicação ao mesmo tempo mais abrangente e mais 

precisa sobre as possíveis razões que levam as pessoas a agirem. 

De acordo com Batman e Snell (1998): 

 

A motivação se refere a forças que energizam, dirigem e sustentam os 
esforços de uma pessoa. Todo comportamento, exceto reflexos 
involuntários (o piscar de olhos) é motivado. Uma pessoa altamente 
motivada trabalhará com mais afinco para atingir metas de desempenho. 
Com habilidade e entendimento adequados de sua função, essa pessoa 
será altamente produtiva (BATMAN & SNELL, 1998, p.360). 

 

Se observarmos as pessoas trabalhando torna-se evidente seus 

diferentes estilos e hábitos de trabalho. Porém, o bom desempenho requer muito 

mais do que simplesmente aptidões e habilidades. Requer também motivação para 

trabalhar. A motivação é um dos inúmeros fatores que contribuem para o bom 

desempenho no trabalho. 

A razão pela insistente ênfase na motivação é que ela é mais facilmente 

influenciável do que as demais características das pessoas como os traços de 

personalidade, aptidões, habilidades e outros. 

Na realidade, funcionários motivados são avidamente procurados pelas 

empresas. Mas são ainda criaturas raras. E a ação organizacional nem sempre cria 

condições motivacionais suficientes para melhorar a qualidade de vida das pessoas 

e trazer interesse e satisfação no trabalho. Ainda não se sabe bem ao certo 

distinguir o que é causa e o que é efeito no comportamento motivado. E também 

ainda não se descobriu se o comportamento é causado por fatores intrínsecos ou 

extrínsecos ao individuo ou ao grupo. 

Embora diferentes teorias sobre motivação tenham apresentado 

diferentes enfoques científicos a respeito das características e do processo em que 
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ela ocorre, há considerações gerais que podem caracterizar-se como sinais 

capazes de distingui-la de outros tipos de funções próprias do comportamento 

humano. 

Robbins (2002, p. 151) define motivação da seguinte maneira: “o 

processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma 

pessoa para o alcance de uma determinada meta”. Na mesma obra, o autor define 

ainda: 

Intensidade refere-se a quanto esforço a pessoa despende. Este é o 
elemento a que mais nos referimos quando falamos de motivação. Contudo, 
a intensidade não é capaz de levar a resultados favoráveis, a menos que 
seja conduzida em uma direção que beneficie a organização. Portanto, 
precisamos considerar a qualidade do esforço, tanto quanto sua 
intensidade. O tipo de esforço que devemos buscar é aquele que vai em 
direção aos objetivos da organização e que é com eles coerente. 
Finalmente, a motivação tem uma dimensão de persistência. Esta é a 
medida de quanto tempo uma pessoa consegue manter seu esforço. Os 
indivíduos motivados se mantêm na realização da tarefa até que seus 

objetivos sejam atingido (ROBBINS, 2002, p. 152). 

 

Tem-se que admitir, como ponto de partida, que existem restrições 

impostas pelas diferenças individuais em uma situação de trabalho. As pessoas 

possuem objetivos motivacionais distintos ao se engajarem em determinado tipo de 

serviço. 

Esta diversidade de interesses percebida entre os indivíduos permite 

aceitar, de forma razoavelmente clara, que as pessoas não fazem as mesmas 

coisas pelas mesmas razões. 

As diferentes necessidades que coexistem no interior de cada um são 

comparadas àquilo que também se denomina de desejos ou expectativas e têm 

como origem carências dos mais diferentes tipos, tanto no tocante ao componente 

físico, como ao psíquico da personalidade. 

A existência de carências intrínsecas, que são as necessidades não 

supridas, determina um estado de desequilíbrio que gera sensações 

emocionalmente negativas de ameaça à integridade do indivíduo, sendo, portanto, 

desagradáveis. Quando as pessoas pretendem livrar-se dessa situação negativa de 

desequilíbrio, associam a tais expectativas a crença antecipada de que 

determinadas ações poderão conduzi-las na direção de estados mais confortáveis 

pelo fato de serem capazes de restituir o equilíbrio perdido. 
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Chiavenato (2004) coloca que a motivação está relacionada com o 

sistema de cognição do indivíduo: 

 

Cognição (ou conhecimento) representa aquilo que as pessoas sabem a 
respeito de si mesmas e do ambiente que as rodeia. O sistema cognitivo de 
cada pessoa inclui os seus valores pessoais e é profundamente influenciado 
pelo seu ambiente físico e social, por sua estrutura fisiológica, processo 
fisiológico e por suas necessidades e experiências anteriores. Assim, todos 
os atos do indivíduo são guiados pela sua cognição – pelo o que ele sente, 
pensa e acredita (CHIAVENATO, 2004, p. 301). 

 

É dentro dessa diversidade que se encontra a principal fonte de 

informações a respeito do comportamento motivacional. O fracasso da maioria das 

organizações não está na falta de conhecimento técnico, mas na maneira de lidar 

com as pessoas. Foge à compreensão o hábito dos administradores de achar que 

os trabalhadores não produzem com qualidade apenas por falta de conhecimento 

técnico. Na realidade, isso ocorre devido à maneira como são tratados pela direção 

das empresas. 

Dentro de uma perspectiva mais abrangente, os modelos de 

administração consideram os trabalhadores como indivíduos que se mostram 

motivados por um conjunto mais complexo de fatores, que, por sua vez, guardam 

correlações entre si. 

Isso torna o estudo da motivação mais difícil, ao contrário daquilo que 

com frequência se conclui com base em explicações leigas geralmente adotadas no 

dia a dia da convivência humana. As pessoas, no desenrolar do seu processo 

motivacional, têm a sua atenção voltada para o desempenho de uma atividade 

específica e buscam atingir determinado fim dentro de uma contingência particular. 

A arte de motivar pessoas começa, então, com a descoberta de como 

influenciar o comportamento de cada uma delas. Com isso, aumentam as 

oportunidades de alcançar os resultados esperados pela organização. Para o 

empregado, a motivação é fator gerador de satisfação. Para o empregador, 

representa desempenho de qualidade. 
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1.2 COMO MOTIVAR 

 

 

Se no início deste século o desafio era descobrir aquilo que se deveria 

fazer para motivar as pessoas, mais recentemente tal preocupação muda de 

sentido. 

Passa-se a perceber que cada um já traz, de alguma forma, dentro de si, 

suas próprias motivações. Aquilo que mais interessa, então, é encontrar e adotar 

recursos organizacionais capazes de não sufocar as forças motivacionais inerentes 

às próprias pessoas. O importante é agir de tal forma que as pessoas não percam 

sua sinergia motivacional. Descobre-se, finalmente, que o ser humano não se 

submete passivamente ao desempenho de atividades que lhe sejam impostas e que, 

por conseguinte, não tenham para ele significado. 

Deve-se deixar claro que diferentes cargos exigem diferentes métodos de 

motivação. Não se pode motivar um gerente da mesma maneira que um 

subordinado. Deve-se identificar fatores predominantes, como as necessidades, de 

cada membro da equipe, para trabalhá-los de forma adequada. Cada funcionário 

possui suas necessidades básicas e fatores motivadores responsáveis pela 

satisfação. 

Chiavenato (2004) coloca sobre isso: 

 

Neste sentido, torna-se imprescindível o conhecimento da natureza 
humana, já que a empresa é constituída de pessoas que ocupam cargos 
diferentes em níveis diferentes e realizando tarefas diferentes. E como as 
pessoas são diferentes entre si, com conhecimentos e especializações 
diferentes, o encargo de gerência torna-se bastante complexo. E como o 
gerente realiza os objetivos do departamento por meio de pessoas, a 
eficiência e eficácia com que consegue desenvolver as tarefas dependem 
sobremaneira do conhecimento que tiver a respeito das pessoas 
(CHIAVENATO, 2004, p. 300). 

 

O gerente eficaz é alguém capaz de mudar positivamente o 

comportamento daqueles que com ele entra em contato, de forma que apoiem tanto 

a tarefa a ser realizada como os seus objetivos. 

Bons líderes e motivadores são indivíduos que, por meio de uma série de 

técnicas, são capazes de fazer com que sua equipe se empenhe naqueles 
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comportamentos que consideram necessários para atingir suas metas. 

No papel de líder é vital que este atue voltado a atrair, entusiasmar, 

expandir e sustentar o espírito humano. Algumas pessoas se referem a este aspecto 

da liderança como valores, outros chamam de cultura corporativa. Como líderes, 

criam o ambiente onde as pessoas trabalham. Se for marcado por um clima de 

medo, elas serão relutantes em assumir riscos. Se for de crítica, a confiança delas 

será minada. Mas se o líder acredita que as pessoas trabalham melhor quando se 

confia na capacidade delas, então tem que fomentar um ambiente que ofereça à sua 

equipe liberdade para dar o melhor de si. 

Robbins (2002, p. 202 e 203), aponta alguns itens que poderiam ser 

utilizados como formas de motivar os funcionários de uma empresa: 

- Reconhecer as diferenças individuais; 

- Utilizar os objetivos e feedback; 

- Permitir que os funcionários participem das decisões que os afetam; 

- Vincular as recompensas ao desempenho; 

- Verificar a eqüidade do sistema. 

O líder tem o poder de influenciar pessoas e, portanto, seu desempenho. 

Se este acredita em criar um ambiente no qual confiança, otimismo, 

prazer e crescimento pessoal são incentivados, então vai ter uma equipe com 

desempenho alto e sustentável e, nesse processo, gerar novos líderes. 

 

 

1.3 O TRABALHO COMO FATOR MOTIVACIONAL 

 

 

“Trabalhar? Por quê? Para quê?” (KANAANE, 1999, p.15). Essas 

questões são formuladas na tentativa de identificar o significado atribuído ao 

trabalho, e, principalmente delimitar as diversas relações existentes entre o mesmo 

e as posições ocupadas pelos homens no ambiente organizacional. O trabalho 

sempre ocupou lugar central na vida das diferentes comunidades, onde 

gradativamente foi sendo limitado pelas condições socialmente estabelecidas. 

Kanaane (1999) coloca que sobre o ponto de vista histórico, desde a 
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antiguidade, o homem vem se esforçando para realizar suas atividades, mas a 

Revolução Industrial trouxe as transformações vitais e responsáveis pela mudança 

dos meios de produção e consequentemente do trabalho. O autor cita ainda que a 

Revolução Industrial trouxe benefícios do ponto de vista da organização e 

racionalização do trabalho, mas com isso prejudicou a natureza. “O trabalho pode 

ser considerado o processo entre a natureza e o homem, por meio do qual este 

realiza, regula e controla, mediante sua própria ação, o intercâmbio de matérias com 

a natureza” (KANAANE, 1999, p.16). 

Assim, o trabalho vem sendo analisado no decorrer dos tempos. “O 

trabalho é uma ação humanizada exercida num contexto social, que sofre influências 

oriundas de distintas fontes, o que resulta numa ação recíproca entre o trabalhador e 

os meios de produção” (KANAANE, 1999, p. 17). A constante interação entre os 

meios de produção, o trabalhador e a organização social do trabalho determina o 

grau de flexibilidade percebido nas relações de produção. 

O trabalho do ponto de vista psicológico provoca diferentes graus de 

motivação e de satisfação no trabalhador, principalmente quanto à forma e ao meio 

no qual desempenha sua tarefa. Kanaane (1999) coloca que as diversas 

abordagens sobre a motivação humana no trabalho destacam o conceito de 

necessidade e o conceito de expectativa. 

 

Não basta considerar as necessidades como determinantes do 
comportamento do trabalhador, é preciso considerar também em que grau o 
mesmo percebe as condições existentes no ambiente organizacional, como 
facilitadoras ou não, para o alcance de seus objetivos e de suas 
necessidades (KANAANE, 1999, p. 19). 

 

Ao mesmo tempo o autor estabelece e destaca a diferença entre 

motivação e satisfação, o que pode ser o complemento para entender melhor o 

trabalho no ambiente organizacional. 

De acordo com Kanaane (1999) a satisfação pode estar vinculada a um 

desejo, necessidade ou impulso, sem que necessariamente corresponda a um 

motivo básico de conduta do trabalhador no respectivo local de trabalho. A 

motivação, por outro lado, corresponde às ações selecionadas pelo indivíduo na 

busca do alcance de suas necessidades e é influenciada por fatores inerentes à 
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personalidade individual e por aqueles oriundos do ambiente e da herança 

genética. 

O autor acrescenta, ainda, que o trabalhador pode estar satisfeito parcial 

ou até plenamente sem que com isso tenha atingido o nível de realização pessoal ou 

profissional dentro da organização. “Contrariamente, pode ocorrer que a ação de 

enfrentar obstáculos organizacionais possa trazer-lhe satisfação e realização, à 

medida que ela esteja associada às expectativas e possibilidades percebidas pelos 

indivíduos” (KANAANE, 1999, p.19). 

Spitzer (1997) fala do potencial motivacional do trabalho. Segundo ele, 

nenhum outro tipo de atividade é tão amplamente motivador quanto o trabalho. “Para 

muitas pessoas, o trabalho é a maior fonte de identidade e significado 

pessoal”(SPITZER, 1997, p.49). O autor coloca ainda, que o dinheiro não é o fator 

fundamental para o qual se trabalha, pois mesmo quando as pessoas não estão no 

ambiente de trabalho elas estão procurando algo para realizar. “Sob as condições 

certas, até os trabalhos mais humildes podem ser amplamente satisfatórios. Se não 

tivéssemos o trabalho, teríamos de criá-lo” (SPITZER, 1997, p.50). 

Spitzer (1997) coloca ainda, que a respeito do potencial motivacional do 

trabalho, a maior parte dele não é muito motivador. Enquanto algumas pessoas têm 

a sorte de encontrar um trabalho e uma carreira que adoram, para a maioria o 

trabalho é uma obrigação, um peso, algo que tem que ser feito. “O trabalho recebeu 

esse nome porque sempre foi visto como algo desagradável” (SPITZER, 1997, 

p.50). 

O trabalho não precisa ser desmotivador na visão de Spitzer (1997), basta 

apenas que se explorem o desejo e liberem as energias positivas da força de 

trabalho. Ele coloca que o trabalho tem dois aspectos: a tarefa e o contexto. “A 

tarefa é simplesmente o conteúdo técnico do trabalho. O contexto é todo o restante” 

(SPITZER, 1997, p. 51). O contexto é a parte que deve ser explorada para que o 

trabalho seja um fator motivacional, que faça os colaboradores acordarem cedo com 

vontade e principalmente com alegria e entusiasmo. 

Vianna (1997) coloca que para alcançar realização pessoal e sucesso 

profissional, os líderes empresariais devem conhecer e saber administrar de forma 

muito eficaz os fatores da motivação em suas equipes. Formas como conhecer os 
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fatores de motivação e saber qual é o grau de efetividade e atendimento que a 

organização proporciona a seus integrantes são as mais importantes dentro das 

empresas. Segundo o autor, aliar o sucesso profissional à felicidade pessoal é a 

forma mais eficaz de manter a motivação. 

 

Isso significa que os seres humanos e não mais os recursos humanos, 
querem transformar seus ambientes de trabalho em fonte de crescimento 
pessoal. Os seres humanos não querem mais trocar oito horas de seu dia 
por um cheque no final do mês (VIANNA, 1997, p. 35). 

 

Salienta ainda que: 

 

O movimento da cidadania, a clara evolução da mente humana, o 
inequívoco aumento da auto-estima das pessoas, o próprio incremento da 
nossa base cultural, além de uma participação democrática crescente e 
mais intensa, são fatores que afetam nossas prioridades nas empresas. 
Afinal, nossos seres humanos já não querem usar dois terços se sua vida 
útil em tarefas que não contribuem para cumprir uma missão mais nobre: 
Ser feliz. Além disso, as empresas já requerem profissionais efetivamente 
sintonizados com a paixão pelo que fazem (VIANNA, 1997, p. 39). 

 

Vergara (2003) coloca que achar o significado do trabalho, e de como as 

coisas fazem sentido, pode ser o ponto alto para o encontro do fator motivacional. 

“Encontrar um significado no trabalho o motivaria a crescer junto com a empresa, 

comportabilizando seus interesses pessoais com os objetivos empresariais” 

(VERGARA, 2003, p. 66). 

O grande diferencial são as pessoas, pois elas não são iguais, assim 

como diferentes são suas motivações. Alguém pode sentir-se predominantemente 

motivado por fatores econômico-financeiros e todas as suas possibilidades em 

termos de aquisição de bens e serviços. “Se o trabalho lhe proporciona benefícios 

dessa ordem, é possível que nele encontre significado e motivação” (VERGARA, 

2003, p. 66). 

Um indivíduo pode sentir-se motivado pelo desejo e constatação de ser 

saudável, de ser amado, de sentir-se competente, de ser reconhecido, de participar 

das decisões ou outra coisa qualquer. Esses podem ser outros fatores capazes de 

motivação no ambiente de trabalho. “Só pessoas livres, no sentido mais amplo da 
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palavra, podem sentir-se motivadas para viver e trabalhar, com isso encontrar 

significado no trabalho” (VERGARA, 2003, p. 66). 

Evidentemente, o trabalho é muito mais do que uma série de tarefas. 

Compreende um grande número de outros elementos, incluindo colegas de trabalho, 

supervisores, gerentes, clientes, o ambiente físico, regras, padrões de trabalho, 

funções de trabalho, equipamentos, matéria-prima, treinamento, recompensas entre 

outros. 

Para a maioria dos trabalhadores, as tarefas desempenhadas 

propriamente ditas são menos significativas do que os outros fatores contextuais aos 

quais as tarefas estão incorporadas. “Os funcionários não só falam muito sobre 

esses aspectos contextuais do trabalho como tendem a nutrir fortes sentimentos em 

relação a eles” (SPITZER, 1997, p.57). 

Spitzer (1997) diz que o verdadeiro desafio da motivação não é mudar 

cada funcionário individualmente, mas mudar o contexto de seu trabalho. 

A criação de um ambiente de trabalho mais motivador ajudará 

definitivamente todos os funcionários a pensar de forma mais positiva e se sentir 

mais positivos em relação ao seu trabalho, liberando uma enorme força 

motivacional, uma abordagem claramente mais eficiente do que tentar mudar as 

atitudes de cada um e de todos os funcionários (SPITZER, 1997, p. 58). 

Todas as organizações ou departamentos podem ser transformados de 

um lugar onde os funcionários cumpram seu horário, em um lugar onde os 

funcionários dão o melhor de si. “Para interromper o grande desperdício de energia 

humana em sua organização, é preciso aumentar drasticamente a conscientização 

de sua força de trabalho em relação à produtividade e qualidade” (SPITZER, 1997, 

p.59). 

Kanaane (1999) resume as finalidades do trabalho. 

 

Tem-se então, que o trabalho assume distintas finalidades: de um lado ativa 
mecanismos psicológicos que permitem o estímulo da produtividade do 
trabalhador, eliminando obstáculos secundários, procurando adequá-los de 
forma otimizada ao sistema, isto é, trata de manipular, através de 
mecanismos coercitivos ou subliminares, a mente do trabalhador para que 
este trabalhe melhor; de outro, pode dirigir-se a um fim diferente, 
caracterizando-se pela progressiva participação, comprometimento, 
envolvimento e responsabilidade de todos os trabalhadores, através da 
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transformação do trabalho, de modo a dotá-lo de sentido para aquele que 
o executa (KANAANE, 1999, p. 19). 

 

Há de se considerar a importância do trabalho no destino individual, 

evidenciando, inclusive, sua importância como fator de equilíbrio psicológico. “É 

possível atestar que, afora as condições de sobrevivência e subsistência, o trabalho 

possibilita ao indivíduo exercer sua potencialidade criativa, desde que as condições 

ambientais e profissionais sejam facilitadoras, levando-o à plena realização” 

(KANAANE, 1999, p. 22). 

As energias individuais e grupais, se canalizadas efetivamente para a 

concretização de objetivos pessoais e/ ou profissionais, possibilitam ao ser humano 

condições de dar vazão a suas potencialidades, resultando em realização 

profissional. Isto assinala a importância do trabalho como fator mobilizador e 

motivador das capacidades humanas. 

 

 

1.4 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 

O termo Qualidade de Vida vem sendo enormemente explorado. Por isso 

são vários conceitos e concepções estudadas na literatura pertinentes ao assunto. A 

seguir serão apresentadas algumas dessas obras, que relacionam Qualidade de 

Vida e Atividade Física. (GHORAYEB e BARROS, 1999). 

O que se pode ver sobre Qualidade de Vida é que ela é fruto de um 

processo em desenvolvimento que vem se adaptando de outras épocas para os dias 

atuais em função do bem-estar do homem e do ambiente em que ele está inserido. 

Os autores Ghorayeb e Barros (1999), apresentam 6 dimensões para um bom 

desenvolvimento de saúde e de Qualidade de Vida, sendo elas: 

1- Físico: boa saúde, ausência de doenças, cuidado com a alimentação, 

hábitos que trazem benefícios ao individuo; 

2- Emocional: controle, gerenciamento de emoções somadas a um nível 

elevado de entusiasmo em relação à vida; 
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3- Social: bons relacionamentos, equilíbrio com o meio ambiente e 

harmonia familiar; 

4- Profissional: satisfação, desenvolvimento e reconhecimento do valor do 

trabalho realizado; 

5- Intelectual: capacidade criativa, de desenvolver os conhecimentos; 

6- Espiritual: valores e ética, associando os pensamentos positivos e 

otimistas. 

Sendo as dimensões ligadas entre si, onde uma influencia a outra, se faz 

necessário o desenvolvimento das seis dimensões para a obtenção plena da 

Qualidade de Vida. 

Ghorayeb e Barros (1999) verificaram que Qualidade de Vida aplica-se ao 

individuo em relação à sua satisfação pessoal e social: moradia, transporte, 

alimentação, lazer, satisfação, realização profissional, vida sexual e amorosa, 

relacionamento com as outras pessoas, liberdade, autonomia e segurança 

financeira. A vida humana está em constante busca de conhecimento, mudanças e 

equilíbrio social. Sendo assim, é objeto de estudo de diversas áreas, dentre elas: 

Sociologia, Psicologia, Medicina, Educação Física e Engenharia. 

De acordo com Nahas (2003), Qualidade de Vida baseia-se em uma visão 

integral das pessoas, chamada de enfoque biopsicossocial, originado da medicina 

psicossocial, que propõe a vida integrada ao ser humano. Basicamente, é a 

capacidade de desenvolver atividades diárias preocupando-se com seu bem-estar. É 

de responsabilidade do ser humano ter vida ativa e hábitos saudáveis para não cair 

no sedentarismo. É preciso trazer para junto de si a família, a comunidade e o 

trabalho para que suas necessidades sejam satisfeitas através da preservação do 

ambiente físico, emocional e social como um todo. É preciso conscientizar as 

comunidades sobre o desperdício de energia, a poluição, a recreação motorizada, a 

saúde e a vitalidade decadente, para que as doenças e deficiências diminuam 

(SHARKEY, 1998). 

Para Kagan e Kagan (apud ALVAREZ 1996), Qualidade de Vida é 

analisada em 4 dimensões, sendo elas: profissional, sexual, social e emocional. 

Penckofer e Holms (apud ALVAREZ, p.1996, p.11) defendem que: 

“Qualidade de vida pode ser medida pela satisfação com a vida percebida pelos 
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indivíduos, incluindo satisfação com a família, com a vida social, sexual e as 

satisfações com as atividades físicas e trabalho”. 

Allsen et al., (2001) demonstram que para viver bem e com Qualidade de 

Vida é preciso praticar exercícios, pois o corpo humano foi feito para o exercício. 

Caso isso não ocorra, muitas consequências podem surgir e danificar nossa saúde, 

como por exemplo: os músculos se enfraquecem, a gordura afeta o sistema 

circulatório, infarto, problemas no coração, perda de força, entre outros. Promover 

atividade física para os indivíduos é uma das maneiras mais eficazes e baratas de 

melhorar a saúde e consequentemente a Qualidade de Vida. 

De acordo com Guiselini (1996), o homem capitalista, que prioriza a 

busca de bens materiais, dinheiro e capital, deixa de lado seu bem mais precioso: 

seu corpo. E somente por meio do bem-estar físico, mental e social, é que o homem 

terá a manutenção de sua saúde, e consequentemente disposição para a busca de 

suas necessidades e objetivos. 

Guiselini (1996) mostra que para melhorar a Qualidade de Vida o ser 

humano precisa se preocupar com alguns fatores: o ambiente em que vive, a 

poluição, o ar que respira, os rios, a alimentação, maneiras de evitar o estresse, 

mecanismos que ajudem a conviver com ele, o exercício como meio de controle e 

precaução do estresse, melhora do humor, fornecimento de energia para atividades 

diárias, um melhor sono e uma melhor autoestima. 

Guiselini (1996), apresenta que para se ter uma vida de qualidade, é 

necessário associar: 

1- Moderação – no trabalho e na atividade física; 

2- Flexibilidade – aceitar as mudanças, evitando hábitos rígidos; 

3- Desafio – busca de realização através de alternativos para superar 

desafios; 

4- Hábitos saudáveis – para não se preocupar excessivamente com a 

saúde, tranquilidade; 

5- Relacionamento – viver bem com as pessoas, amigos e familiares; 

6- Autoimagem – positiva, aceitar-se em cada etapa da vida, envelhecer 

com alegria; 

7- Estilo de vida ativa – viver intensamente cada momento da vida, evitar 
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pessoas negativas, controlar o mau humor, razão para ser social e fisicamente 

ativo. 

A busca pela Qualidade de Vida torna-se interminável, em decorrência 

das mudanças e conflitos gerados em torno de sua aceitação. Assim o homem 

busca conceitos e significados para aos poucos ir satisfazendo o ego de cada 

individuo conforme suas atividades, necessidades e relacionamentos. O valor dado 

a uma qualidade de vida depende da importância desta para cada ser, deixando 

claro que qualidade é priorizar momentos, instantes, dando a eles a sua 

magnificência e valorizando o tempo de cada atividade. (GUISELINI, 1996). 

Segundo Vieira (1996), a Qualidade de Vida no Trabalho surgiu em 1950, 

como resultado de vários estudos e que somente na década de 60, tomou impulso 

às iniciativas de cientistas sociais e líderes sindicais, empresários e governantes na 

busca de melhorar a forma de organizar o trabalho diminuindo os efeitos negativos 

do emprego na saúde e bem-estar dos trabalhadores. 

Segundo Chiavenato (1999) na década de 1970, o termo Qualidade de 

Vida no Trabalho foi introduzido por Lois Davis quando desenvolvia um projeto sobre 

desempenho de cargos. Para Davis (apud VIEIRA, 1996 p.38) “Qualidade de Vida 

no Trabalho defini-se como “condições favoráveis ou desfavoráveis de um ambiente 

de trabalho para os empregados”. 

Vieira e Hanashiro (apud VIEIRA, 1996, p.39) conceituam Qualidade de 

Vida no Trabalho como ampla e contingencial, em uma abordagem situacional, 

sendo como uma: 

 

[...] melhoria nas condições de trabalho – com extensão a todas as funções 
de qualquer natureza e nível hierárquico, nas variáveis comportamentais, 
ambientais e organizacionais que venham, juntamente com políticas de 
Recursos Humanos condizentes, humanizar o emprego, de forma a obter 
um resultado satisfatório, tanto para o empregado como para a organização. 
Isto significa atenuar o conflito existente entre o capital e o trabalho (VIEIRA 
E HANASHIRO apud VIEIRA, 1996 p.39) 

 

Hoje em dia, Qualidade de Vida no Trabalho já é conceituada envolvendo 

aspectos físicos e ambientais com os aspectos psicológicos no local de trabalho. 

Chiavenato (1999) coloca que Qualidade de Vida no Trabalho envolve ambas 

contribuições, empresa e funcionários. 
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A satisfação do funcionário traz a qualidade e a produtividade para a 

organização. Para isso é preciso interesse da organização em oferecer motivação 

para os funcionários, gerando assim respeito entre os indivíduos. 

Não muito diferente de Chiavenato (1999), podemos conceituar a 

Qualidade de Vida no Trabalho como uma forma de pensamento envolvendo 

pessoas, trabalho e organização, preocupando-se com o bem-estar do trabalhador e 

com a eficácia organizacional, bem assim a participação dos trabalhadores nas 

decisões e problemas do trabalho.  

Para Davis (apud CHIAVENATO, 1999) o termo Qualidade de Vida no 

Trabalho refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde do trabalhador 

no desempenho de suas tarefas.  

Assim como o processo de trabalho sofreu inúmeras modificações no 

meio que estava inserido, a questão sobre Qualidade de Vida no Trabalho também 

acompanhou estas mudanças. 

Vieira (1996, p.56) aponta quatro estágios para entendermos a evolução 

do termo Qualidade de Vida no Trabalho: 

 

Primeiro estágio: salário compatível com a função, segurança, 

prevenção de acidentes, seguridade social e aposentadoria. 

Aponta nos meados do século XIX, seus pressupostos 

baseados no marxismo e na política trabalhista e social. 

Segundo estágio: incentivos salariais, participação nos lucros 

e eficiência administrativa. Desenvolvido por volta de 1890, 

movimento da produtividade e de engenharia industrial. 

Terceiro estágio: conhecimento social, a liderança 

democrática, o treinamento, a participação e a moral de grupo. 

Escola das relações humanas, por volta de 1930. 

Quarto estágio: autorrealização, no ano de 1960, com as 

teorias comportamentais o movimento de qualidade de vida no 

trabalho dando atenção ao autodesenvolvimento, criatividade, 

flexibilidade no horário de trabalho, pequenos grupos e meio 

ambiente. 
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Segundo Chiavenato (1999), para melhorar a oferta de produtos e 

serviços, as organizações estão percebendo que o homem é o seu grande capital. 

Muitos empresários estão percebendo que melhorar a Qualidade de Vida de seus 

funcionários e de suas famílias torna a empresa mais saudável, competitiva e 

produtiva. 

Para Moller (apud CHIAVENATO, 1999, p.34), consultor Dinamarquês, 

salienta que “toda organização precisa colocar os empregados em primeiro lugar 

para que os mesmos coloquem os consumidores em primeiro lugar. O investimento 

feito ao funcionário indiretamente está sendo feito para o cliente”. 

Chiavenato (1999) salienta alguns fatores para se obter uma melhor 

Qualidade de Vida no Trabalho: 

 

1- A satisfação com o trabalho executado; 
2- As possibilidades de futuro na organização; 
3- O reconhecimento pelos resultados alcançados; 
4- O salário percebido; 
5- Os benefícios auferidos; 
6- O relacionamento humano dentro do grupo e da 
organização; 
7- O ambiente psicológico e físico de trabalho; 
8- A liberdade e responsabilidade de decidir; 
9- As possibilidades de participar. 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho baseia-se em certos fatores que 

promovem o bem-estar e a mobilização do pessoal, incluindo elementos 

organizacionais, ambientais e comportamentais. Em relação aos fatores 

comportamentais, pode-se citar os ligados à autonomia, à responsabilidade, à 

variedade, à consideração, ao relacionamento e à participação, sendo este último 

fator considerado o de maior importância para que o indivíduo sinta-se envolvido 

com a empresa, refletindo isto no seu desempenho e produtividade (DUBOIS et al., 

apud ALVAREZ, 2002). 

Nadler e Lawler (apud VIEIRA, 1996) apresentam um modelo de 

Qualidade de Vida no Trabalho onde é preciso unir quatro aspectos fundamentais 

que quando incrementados melhoram a Qualidade de Vida do Trabalhador, sendo 
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estes apresentados abaixo: 

 

1- Participação dos funcionários nas decisões; 
2- Reestruturação do trabalho através do enriquecimento de 
tarefas e de grupos autônomos de trabalho; 
3- Inovação no sistema de recompensa para influenciar o 
clima organizacional; 
4- Melhoria no ambiente de trabalho quanto a condições 
físicas e psicológicas, horário de trabalho etc. 

 

Já Walton (apud CHIAVENATO, 1999), apresenta um modelo de 

Qualidade de Vida no Trabalho com oito fatores e suas respectivas dimensões 

(Quadro 01). 

 

Quadro 1 - Fatores de qualidade de vida no trabalho e suas dimensões 

FATORES DE QVT DIMENSÕES 

1.Compensação justa e 
adequada 

1.Renda (salário) adequada ao trabalho 
2.Equidade interna (compatibilidade interna) 
3.Equidade externa (compatibilidade externa) 
 

2.Compensação de segurança e 
saúde no trabalho 

4.Jornada de trabalho 
5.Ambiente físico (seguro e saudável) 
 

3.Utilização e desenvolvimento 
de capacidade 

6.Autonomia 
7.Significado de tarefa 
8.Identidade da tarefa 
9.Variedade de habilidade 
10.Retroação e retroinformação 
 

4.Oportunidade de crescimento 
e segurança 

11.Possibilidade de carreira 
12.Crescimento profissional 
13.Segurança do emprego 
 

6.Integração social na 
organização 

14.Igualdade de oportunidade 
15.Relacionamento interpessoais e grupais 
16.Senso comunitário 
 

6.Garantias constitucionais 17.Respeito às leis e direitos trabalhistas 
18.Privacidade pessoal 
19.Liberdade de expressão 
20.Normas e rotinas claras da organização 
 

7.Trabalho e espaço total de 21.Papel balanceado do trabalho na vida pessoal 
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vida 

8.Relevância social da vida no 
trabalho 

22.Imagem da empresa 
23.Responsabilidade social pelos produtos / 
serviços 
24.Responsabilidade social pelos empregados 

Fonte: CHIAVENATO (1999, p. 394). 

 

Segundo Maslow (2000), em uma entrevista feita a Anne Robison, se 

cada trabalhador descobrisse um ambiente onde as pessoas se sentissem 

energizadas, eles descobririam em seu trabalho algo melhor que possam oferecer, 

ou seja, ter mais satisfação e melhor realização dentro de uma organização. Para 

ele o ser humano independente de sua capacidade, intelectual, física e outras 

necessita de atenção e estudo, pois, ele por mais “insignificante” que seja, pode 

ajudar e produzir muito desde que a organização se interesse por todos de uma 

mesma forma. 



 

2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho monográfico, desenvolveu-se um 

estudo bibliográfico visando a dar suporte e conhecimento ao pesquisador, 

mostrando os caminhos que o estudo percorreu. 

A pesquisa bibliográfica “[...] tanto pode ser um trabalho em si mesma, 

quanto constituir-se em procedimento preparatório para a realização de outra 

pesquisa” (GIL, 1999, p.15). 

Vale destacar que Lakatos e Marconi (1992) ponderam que a pesquisa 

bibliográfica pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa 

científica, uma vez que se refere ao 

 

[...] levantamento de toda bibliografia já publicada, em forma de livros, 
revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre 
determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o reforço 
paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulações de suas 
informações (LAKATOS & MARCONI, 1992, p. 43-44). 

 

A pesquisa bibliográfica é tratada neste trabalho como um procedimento 

de coleta de dados ou como um procedimento preparatório para a realização da 

pesquisa em si. 

Cartoni (2009, p. 37) explica que “se o pesquisador executa seu trabalho 

valendo-se de questionários aplicados ao objeto de seu estudo, com a finalidade de 

coletar dados que lhe permitam responder ao problema, a pesquisa é denominada 

de campo”. 

Considerou-se ainda como uma pesquisa descritiva e de campo, que 

segundo Gil (1999, p.42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis.” O autor destaca que são típicas desse 

tipo de pesquisa aquelas que objetivam estudar as características de um grupo, o 
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que é o caso da presente monografia. 

Mattar (1999, p. 86) pondera que a pesquisa descritiva “[...] quando o 

propósito for descrever as características de grupos, estimar a proporção de 

elementos numa população específica que tenham determinadas características ou 

comportamentos e descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis”. 

Considera-se, então, que a pesquisa descritiva busca investigar 

determinado fenômeno e descrever suas características tais como ocorrem, isto é, 

sem que exista interferência do pesquisador. 

De acordo com as variáveis envolvidas no estudo, pode-se dizer que a 

pesquisa é de abordagem qualitativa. Pereira (1999, p. 21-22), caracteriza a 

pesquisa qualitativa da seguinte forma: “[...] se ocupa da investigação de eventos 

qualitativos mas com referenciais teóricos menos restritivos e com maior 

oportunidade de manifestação para a subjetividade do pesquisador”. 

Ressalte-se que o levantamento é um estudo do tipo não experimental, 

haja vista que, como explica Kerlinger (1980, p. 3), num estudo não experimental 

“[...] não há ´manipulação`, não há tentativa deliberada e controlada de produzir 

efeitos diferentes através de diferentes manipulações.” Mais adiante o autor é 

taxativo: “A pesquisa não experimental lida com variáveis que, por natureza, não são 

manipuláveis.” (KERLINGER, 1980, p. 133). 

 

 

2.2 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Elaborou-se um questionário aberto com onze perguntas relacionadas ao 

tema do trabalho, que foram enviadas por e-mail para oito Unidades Judiciárias da 

Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, aleatoriamente. Por ser um período de 

recesso ficou parcialmente prejudicado o recebimento das respostas dos 

questionários. Contudo, foi possível receber 21 questionários, cada um respondido 

por um servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 

O quadro a seguir traz um resumo das funções desempenhadas pelos 

servidores que participaram da pesquisa. 
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Quadro 2 - Cargo, escolaridade, tempo de serviço e lotação dos servidores 

Número  Cargo Escolaridade 

Tempo de 

serviço no 

Tribunal 

Cidade de 

lotação 

Servidor 1 
Técnico 

Judiciário 
Pós-graduação 18 anos Porto Alegre 

Servidor 2 
Técnico 

Judiciário 

Superior 

incompleto 
7 anos Porto Alegre 

Servidor 3 
Técnico 

Judiciário 
Superior 17 anos Porto Alegre 

Servidor 4 
Técnico 

Judiciário 
Pós-graduação 12 anos Porto Alegre 

Servidor 5 
Oficial de 

Justiça 
Superior 10 anos 

Palmeira das 
Missões 

Servidor 6 
Técnico 

Judiciário 
Superior 2 anos Itaqui 

Servidor 7 
Técnico 

Judiciário 
Superior 3 anos e 4 meses Itaqui 

Servidor 8 
Técnico 

Judiciário 
Pós-graduação 16 anos Santa Rosa 

Servidor 9 
Técnico 

Judiciário 
Superior 20 anos São Borja 

Servidor 10 
Oficial de 

Justiça 
Pós-graduação 3 anos Santiago 

Servidor 11 
Analista 

judiciário 
Superior 22 anos Porto Alegre 

Servidor 12 
Analista 

judiciário 
Superior 32 anos Santiago 

Servidor 13 
Técnico 

Judiciário 
Superior 

incompleto 
12 anos Porto Alegre 

Servidor 14 
Técnico 

Judiciário 

Superior 

incompleto 
13 anos Porto Alegre 

Servidor 15 
Analista 

Judiciário 
Superior 5 anos Santo Ângelo 

Servidor 16 
Técnico 

Judiciário 
Superior  12 anos São Borja 

Servidor 17 
Técnico 

Judiciário 
Superior  4 anos e 6 meses São Borja 

Servidor 18 
Técnico 

Judiciário 
Superior  2 anos e 6 meses Rosário do Sul 

Servidor 19 
Técnico 

Judiciário 
Pós-graduação 2 anos Porto Alegre 

Servidor 20 
Técnico 

Judiciário 

Superior 

incompleto 
7 anos e 6 meses Gramado 

Servidor 21 Estagiário Superior 1 mês São Borja 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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2.3 SUJEITO DO ESTUDO 

 

 

Servidores públicos efetivos nas unidades judiciárias da Justiça do 

Trabalho do Rio Grande do Sul. 

 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Como as respostas foram abertas, alguns entrevistados foram breves e 

sucintos, outros escreveram mais extensivamente. Desta forma buscou-se organizar 

os dados em tabelas para que os mesmos pudessem ser tabulados de forma que 

facilitasse a visualização do resultado. Procurou-se delimitar cada item como ponto 

forte e ponto fraco no sentido de verificar quais aspectos devem ser levados em 

conta como procedimento primordial para o processo motivação nas Unidades da 

Justiça do Trabalho analisadas. 



 

3 RESULTADOS 

 

 

Este capítulo destina-se a explanar os resultados obtidos na pesquisa de 

campo realizada com servidores públicos de Unidades Judiciárias da Justiça do 

Trabalho no Rio Grande do Sul. Primeiramente procurou-se descrever as 

características dos entrevistados e por último sua opinião sobre a motivação no 

serviço público. 

 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

 

No gráfico 1 procurou-se explanar os cargos das pessoas entrevistadas, 

dentre os quais verificou-se que 10% são analistas judiciários, 75% são Técnicos 

Judiciários, 10% são Oficiais de Justiça e 5% são estagiários. Percebe-se que a 

maioria dos entrevistados é técnico judiciário. 

 

Gráfico 1 - Cargo dos colaboradores 

10%

75%

10%
5%

Analista judiciário

Técnico judiciário

Oficial de Justiça

Estagiário

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

 

O gráfico 2 representa o grau de instrução dos entrevistados. Verificou-se 

que 5% possuem o Ensino Médio incompleto, 15% possuem o ensino superior 

incompleto, 55% possuem o ensino superior completo e 25% possuem pós-

graduação, entre especialização e mestrado. A maioria dos entrevistados já possui o 

ensino superior completo ou em fase de conclusão, e parte destes possuem pós-
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graduação sendo especialização ou mestrado. 

 

Gráfico 2 - Grau de instrução dos colaboradores 

5% 0%
15%

55%

25% Ensino médio incompleto

Ensino Médio completo

Superior incompleto

Superior completo

Pós-graduação

 
Fonte: Dados do pesquisador. 

 

O gráfico 3 representa o tempo de serviço dos entrevistados. Verificou-se 

que 5% possuem menos de um ano, 30% trabalham entre um a cinco anos, 15% de 

cinco a dez anos, 20% de dez a quinze anos, 20% de quinze a vinte anos e 10% 

acima de vinte anos de serviço. Portanto, a maioria dos entrevistados já está há 

mais de um ano em exercício no funcionalismo público. Portanto, já possuem uma 

vasta experiência no serviço público e podem responder com propriedade o 

questionamento voltado aos objetivos deste trabalho. 

 

Gráfico 3 - Tempo de serviço dos colaboradores 

5%

30%

15%20%

20%

10%
Menos de um ano

de 1 a 5 anos

de 5 a 10 anos

de 10 a 15 anos

de 15 a 20 anos

acima de 20 anos

 
Fonte: Dados do pesquisador. 
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3.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

 

 

O primeiro questionamento buscou verificar o relacionamento interpessoal 

dos servidores públicos com seus colegas de trabalho. Obteve-se como resultado: 

Cinco colaboradores consideram boa sua relação com seus colegas, três 

responderam que a relação é ótima, três responderam muito boa, dois excelente, e 

um, satisfatória. Os demais servidores responderam a esta pergunta com estes 

argumentos: 

 

“Na nossa unidade a relação entre os colegas é muito boa. 
Formamos uma equipe.” (SERVIDOR 8, Técnico Judiciário) 
 
“É muito boa. Dou atenção a todos e procuro agir com muita 
educação e simpatia.” (SERVIDOR 10, Oficial de Justiça) 
 
“Com alguns ótima, com outras difícil e péssima.” (SERVIDOR 
11, Analista Judiciário) 
 
“Boa. Atritos são pontuais e esporádicos.” (SERVIDOR 13, 
Técnico Judiciário) 
 
“A minha relação com os colegas de trabalho é a melhor 
possível. Posso dizer que a relação que começou profissional 
evoluiu para a amizade.” (SERVIDOR 15, Técnico Judiciário) 
 
 
“Um bom grau de coleguismo, de auxílio quando surgem 
dificuldades. Uma boa quantidade de fofocas também, 
provavelmente por conta de haver muitas mulheres.” 
(SERVIDOR 18, Técnico Judiciário) 
 
 
“A relação entre os colegas é boa, feita com respeito, sem 
animosidades.” (SERVIDOR 19, Técnico Judiciário) 
 

 

Considera-se de uma forma geral que a relação interpessoal com os 

colegas de trabalho é muito boa, isso pode ser considerado como um ponto forte da 

organização. 
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O bom relacionamento no ambiente de trabalho permite a troca de 

informação e de conhecimento entre os colaboradores, isso apenas estimula o 

desempenho nos processos e o bom andamento da organização. 

Silva (2008, p.1), salienta que "no ambiente organizacional é importante 

saber conviver com as pessoas, até mesmo por ser um cenário muito dinâmico e 

que obriga uma intensa interação com os outros, inclusive com as mudanças que 

ocorrem no entorno, seja de processos, cultura ou até mesmo diante de troca de 

lideranças." 

O autor destaca que a contribuição dos pares e a forma que eles são 

tratados podem auxiliar o colaborador a atingir suas metas e desenvolver suas 

atribuições de maneira eficaz. Para isso, é necessário saber lidar com a diversidade 

existente na empresa, respeitando as diferenças e as particularidades de cada um. 

Com isso é possível conquistar o apoio dos demais e fazer um bom trabalho. Afinal, 

ninguém trabalha sozinho. 

Portanto, é necessário ter esta troca de conhecimento e de informação 

entre os colaboradores para que haja uma harmonização no ambiente de trabalho. 

O segundo questionamento buscou saber dos servidores sobre as 

condições de qualidade de vida que a organização oferece. Obteve-se as seguintes 

respostas: 

Seis servidores disseram que os programas são bons, quatro disseram 

que são muito bons, três disseram ótima, excelente ou satisfatória, os demais 

utilizaram outros argumentos como: 

 

“Bom. Percebe-se uma preocupação da administração do 
Tribunal com a qualidade de vida no trabalho, pois estão 
constantemente realizando treinamento do pessoal oferecendo 
programas de aperfeiçoamento.” (SERVIDOR 7, Técnico 
Judiciário) 
 
“Regular, pois o excesso de serviço, nossa realidade diária, 
interfere diretamente na qualidade de vida.” (SERVIDOR 8, 
Técnico Judiciário) 
 
“Dada a responsabilidade que a função exige, e considerando 
a visão que tenha dessa responsabilidade, a qualidade de vida 
foi colocada em segundo plano. Claro que tenho consciência 
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de que não deveria ser assim, mas sempre coloquei o dever 
acima do meu direito, por opção pessoal.” (SERVIDOR 9, 
Técnico Judiciário) 
 
“De um modo geral, são boas.” (SERVIDOR 10, Oficial de 
Justiça) 
 
“Satisfatória, considerados fatores como nível de estresse 
produzido e ambiente interpessoal.” (SERVIDOR 13, Técnico 
Judiciário) 
 
“As vezes, em função do volume de trabalho, acabo 
trabalhando mais do que deveria, em detrimento do lazer.” 
(SERVIDOR 16, Técnico Judiciário) 

 

Nas respostas objetivas observou-se que de forma geral são boas, ótimas 

ou até excelente, satisfazendo a necessidade do servidor, no entanto em algumas 

falas pode-se perceber a angústia de alguns quando se trata de excesso de 

trabalho. 

É de especial importância adotar um modelo organizacional que incentive 

um bom trabalho em equipe, pois o clima possui também o reconhecimento das 

necessidades básicas e das expectativas das pessoas no trabalho, diferenças 

individuais, preocupação com a qualidade de vida profissional e com oportunidades 

para desenvolvimento pessoal e ascensão na carreira. Com isso será possível que 

haja significante influência na motivação e no comportamento dos empregados. 

Segundo Levering (1986), um bom lugar para se trabalhar possibilita, 

entre outras coisas, que as pessoas tenham, além do trabalho, outros compromissos 

em suas vidas, como família, os amigos entre outras atividades. A importância da 

Qualidade de Vida no Trabalho é mais que mera política de redução de custos, pois 

a mesma possibilita o bom convívio do indivíduo com a organização em que 

trabalha. Ter um bom ambiente e benefícios que satisfaçam seus anseios podem 

garantir um clima de confiança entre empresa e empregado. 

O terceiro questionamento buscou verificar o ambiente físico no local de 

trabalho. As respostas foram as seguintes: seis colaboradores disseram que o 

ambiente físico de seu trabalho é bom, um respondeu que é muito bom, dois 

responderam que é ótimo, outros responderam adequado, regular, ruim e usado. 
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“Não é ótima pela localização dos banheiros dentro da sala e 
sem ventilação.” (SERVIDOR 3, Técnico Judiciário) 
 
“Bom. Há necessidade, em nossa unidade, de uma melhor 
climatização.” (SERVIDOR 7, Técnico Judiciário) 
 
“Espaços adequados e confortáveis com ótimas condições 
para a movimentação dos processos.” (SERVIDOR 21, 
Estagiário) 
 
“Acredito que esta adequado ao trabalho que é realizado.” 
(SERVIDOR 9, Técnico Judiciário) 
 
“É bom. Entretanto, como oficial de justiça, não disponho de 
um computador específico para mim. Tenho que utilizar os PCs 
dos colegas, quando eles não estão no horário de expediente.” 
(SERVIDOR 10, Oficial de Justiça) 
 
“Bom. Melhor que já foi, porém inferior às condições das Varas 
da Justiça Federal, por exemplo.” (SERVIDOR 13, Técnico 
Judiciário) 
 
“Apesar do prédio ter sido adaptado para abrigar a VT, o 
ambiente dispõe de boa luminosidade, pecando no aspecto 
ventilação. Os equipamentos são de boa qualidade.” 
(SERVIDOR 16, Técnico Judiciário) 
 
“Adequado. Ar-condicionados  poderiam ser mais modernos.” 
(SERVIDOR 19, Técnico Judiciário) 

 

A maioria dos servidores alegou que o ambiente físico de seu trabalho é 

adequado ou muito bom, isso prova que a organização tem uma certa preocupação 

com o ambiente físico de seus colaboradores. 

Oferecer um local estruturado e com os requisitos mínimos de 

infraestrutura física é um desafio e ao mesmo tempo necessidade para que a 

organização possa promover a realização de um trabalho com satisfação e de 

interesse por parte dos colaboradores. Um ambiente que apresente condições 

físicas adequadas apresenta a probabilidade de gerar resultados positivos e 

concretos sobre a produtividade. 

A estrutura física é necessária para o bom rendimento do trabalho dos 

colaboradores. De acordo com Piccoli et al., (2011) tratando-se da iluminação no 
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ambiente de trabalho, na medida em que aumentam e melhoram as condições de 

iluminação do local de trabalho a produtividade aumenta. A presença de ruídos é um 

dos fatores que mais perturba o bom andamento dos trabalhos, afetando a 

concentração e, por conseguinte, a produtividade. A ventilação é sem dúvida outro 

fator importante que está ligado à produtividade humana. As cores são meios 

auxiliares na criação de efeitos de ilusão de ótica que as vezes são necessárias em 

decorrência de alguma disfunção estrutural do local. 

No quarto questionamento buscou-se verificar se o colaborador se sente 

realizado desempenhando sua função na Unidade, as respostas foram as seguintes: 

dez colaboradores responderam que sim, dois responderam que não, três servidores 

responderam muito, razoavelmente e relativamente, outros dois responderam que 

sentem-se parcialmente mas que na maior parte do tempo sentem-se realizados na 

sua profissão. 

Os demais responderam com os seguintes argumentos: 

 

“Plenamente, porque sempre me dispus a realizar qualquer 
tarefa/trabalho da melhor forma possível, visando a atingir um 
padrão de qualidade acima da média.” (SERVIDOR 9, Técnico 
Judiciário) 

 
“Sim, a função do oficial de justiça é de grande importância na 
fase de execução dos processos trabalhistas, além de ser 
fundamental para a justiça do trabalho chegar a lugares onde 
os correios não atendem.” (SERVIDOR 10, Oficial de Justiça) 

 
“Considerando a minha experiência profissional anterior 
(bancário) diria que atualmente me sinto realizado na atual 
função.” (SERVIDOR 16, Técnico Judiciário) 
 
“De um modo geral, sim. Mas não gostaria de fazer a mesma 
coisa até a aposentadoria.” (SERVIDOR 19, Técnico Judiciário) 

 

Verifica-se na maioria das respostas que os servidores sentem-se 

realizados, com exceção de dois servidores.  

Morin (2001, p. 9), ressalta que a "organização do trabalho deve oferecer 

aos trabalhadores a possibilidade de realizar algo que tenha sentido, de praticar e de 

desenvolver suas competências, de exercer seus julgamentos e seu livre-arbítrio, de 



 

 

 

33 

 

conhecer a evolução de seus desempenhos e de se ajustar”. 

A autora salienta que são cinco os aspectos que motivam as pessoas 

para o trabalho: realizar-se e atualizar competências; adquirir segurança e ser 

autônomo; relacionar-se com os outros e estar vinculado a algum grupo; contribuir 

com a sociedade; ter um sentido na vida, o que inclui ter o que fazer e manter-se 

ocupado. 

O significado do trabalho se relaciona às representações que o sujeito 

tem de sua atividade, assim como o valor que ele lhe atribui. A orientação é sua 

inclinação para o trabalho. O que ele busca e o que guia suas ações. A coerência é 

a harmonia ou o equilíbrio que ele espera de sua relação com o trabalho. 

De acordo com Drumond (2011), as organizações modernas que 

gerenciam a melhoria da qualidade tem como desafio atrair e manter pessoas 

qualificadas com elevada autoestima, apoiadas em pilares para que se consiga:  

• Pessoas seguras: abertas a ideias novas, que possam admitir erros; 

• Pessoas aceitas: que pensam, expressam, criam, inovam; 

• Desafios: para provar as suas capacidades; 

• Reconhecidas: reconhecer os talentos e recompensar; 

• Observadoras, construtivas, valorizando os aspectos negativos e 

positivos; 

• Pessoas com autocontrole e inovadoras; 

• Aprender a trabalhar com normas, resolver problemas, trabalhos em 

equipe, aprender o tempo todo, ter pessoas orgulhosas do trabalho que 

executam. 

A autora ressalta que uma organização deve estimular a inovação, a 

participação ativa e criativa do colaborador visando alcançar melhores resultados em 

qualidade é estabelecer um programa que resgate os valores humanos. Estes 

programas devem estimular o capital intelectual, a autoestima, a autoeficácia e o 

autorrespeito. 

O quinto questionamento busca verificar se a opinião dos colaboradores é 

considerada pelos superiores. A maioria das respostas foi positiva, com o qual a 

maioria salientou ser ouvido por seu superior. Outros argumentos podem ser listados 

como: 
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“Sempre, porque antes de sermos chefes e subordinados, 
somos servidores que trabalham em busca de um mesmo 
objetivo: a entrega da prestação jurisdicional.” (SERVIDOR 9, 
Técnico Judiciário) 

 
“Sim. Nos momentos de avaliações funcionais, bem como nas 
discussões sobre a atuação dos oficiais de justiça da VT 
Santiago, sou ouvido pelos superiores.” (SERVIDOR 10, Oficial 
de Justiça) 

 

Portanto, percebe-se de forma geral que os superiores das instituições 

desenvolvidas são atentos aos seus colaboradores, sendo que estes consideram 

muito bom ou bom o tratamento dado por eles. 

Moretti (2011) afirma que 

 

[...] pode-se motivar o trabalhador, criando um ambiente de participação, de 
integração com superiores, com colegas de trabalho, partindo sempre da 
compreensão das necessidades dos empregados. A gerência ou o líder 
mais próximo tem a responsabilidade de criar um ambiente onde as 
pessoas possam se sentir bem. Elas também precisam saber o que a 
administração espera que eles produzam e de que maneira. A gerência ou 
líder mais próximo precisa estar sempre demonstrando que as pessoas têm 
um papel importante na organização e que outras pessoas contam com elas 
(MORETTI, 2011, p. 13). 

 

O sexto questionamento buscou saber se os momentos de lazer fora do 

horário de expediente são prejudicados com assuntos do trabalho. Obtiveram-se as 

seguintes respostas:  

 

“Quando é possível usufruir desta benesse/necessidade 
denominada lazer, raras vezes este foi prejudicado com 
assuntos de trabalho, ao menos por opção dos outros. Eu, por 
iniciativa própria, já prejudiquei momentos de lazer com 
assuntos de trabalho.” (SERVIDOR 9, Técnico Judiciário) 
 
“Não há prejuízos. Estou sempre a disposição do Poder 
Judiciário, por causa da possibilidade de mandados judiciais de 
urgência.” (SERVIDOR 10, Oficial de Justiça) 
 
“Não apesar disso, não me importo de falar sobre assuntos 
jurídicos de minha área, em qualquer situação e com qualquer 
pessoa.” (SERVIDOR 11, Analista Judiciário) 
 
“Como já dito anteriormente, às vezes sim, em função do 
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volume de trabalho.” (SERVIDOR 16, Técnico Judiciário) 
 
“Até o momento não, à exceção em períodos de greve.” 
(SERVIDOR 19, Técnico Judiciário) 

 

Os demais responderam simplesmente que não, o que conduz à 

conclusão de que é positiva a organização do trabalho na organização pública 

pesquisada, pois a maioria dos colaboradores manifestou que o cumprimento das 

atividades funcionais não prejudica seus momentos de lazer. 

Lakatos (1997, p.163), salienta que “é importante compreender a relação 

entre trabalho e lazer, pois é impossível resolver a questão do lazer sem considerar 

o significado da atividade profissional na vida de cada indivíduo.” 

O sétimo questionamento buscou saber se os colaboradores encontram-

se satisfeitos com os benefícios oferecidos pelo órgão governamental do qual fazem 

parte. Verificou-se que alguns servidores estão satisfeitos e outros não. Houve 

alguns argumentos que dizem o seguinte: 

 

“Para o desempenho da atividade de Oficial de Justiça seria 
necessária uma estrutura melhor. Em geral as jurisdições são 
extensas, o trabalho é solitário, com carro próprio e sem 
segurança nenhuma." (SERVIDOR 5, Oficial de Justiça) 
 
"Não. Penso que o TRT4 poderia subsidiar em maior proporção 
o plano de saúde UNIMED, exatamente como faz o TRF 4." 
(SERVIDOR 10, Oficial de Justiça) 
 
"Não. Penso que o Tribunal deveria subsidiar o plano de saúde 
também dos familiares e, ainda, pagar o adicional de fronteira." 
(SERVIDOR 16, Técnico Judiciário) 

 

Para alguns os benefícios ofertados são suficientes, para outros podem 

ser melhorado os já existentes. Verifica-se, na fala dos servidores acima, que há 

uma certa diferenciação de um órgão para outro, o que revela ser um ponto fraco da 

organização. 

De acordo com Chiavenato (2003, p.99), o salário pago em relação ao 

cargo ocupado constitui somente uma parcela do pacote de compensações que as 

organizações costumam oferecer a seus empregados. Segundo o autor, os 
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benefícios sociais são as facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as 

organizações oferecem aos seus empregados no sentido de poupar-lhes esforços e 

preocupações, podendo ser financiados, parcial ou totalmente, pela organização. 

Contudo, constituem sempre meios indispensáveis na manutenção da força de 

trabalho dentro de um nível  satisfatório do moral e da produtividade. 

O oitavo questionamento buscou verificar se os colaboradores 

consideram a remuneração satisfatória, a maioria dos colaboradores alega que sim. 

Poucos consideram que a remuneração não é satisfatória. Alguns argumentos foram 

descritos pelos respondentes quanto a este questionamento: 

 

“Atualmente defasada, mas analisando no contexto da média 
do país é boa.” (SERVIDOR 4, Técnico Judiciário) 
 
“Sim, mas faltam os aumentos garantidos por Lei.” (SERVIDOR 
6, Técnico Judiciário) 
 
“Enquanto eu permanecer na ativa sim.” (SERVIDOR 9, 
Técnico Judiciário) 
 
“Sim. Entretanto, torna-se necessário o reajuste anual previsto 
na Constituição da República, sob pena de haver 
descaracterização do numérico como moeda.” (SERVIDOR 10, 
Oficial de Justiça) 
 
“Dado o nível de exigência, não.” (SERVIDOR 13, Técnico 
Judiciário) 
 
“Atualmente penso que sim. Porém, caso o PCS não seja 
aprovado, vamos ficar numa situação difícil, pois já estamos 
sem reajuste há pelo menos 05 anos.” (SERVIDOR 16, Técnico 
Judiciário) 
 
“Se houver reajuste das perdas inflacionárias, sim. Caso 
contrário, não.” (SERVIDOR 19, Técnico Judiciário) 

 

Percebe-se, na fala, que a remuneração apesar de boa ainda é 

desatualizada, verificando em uma das falas que à luz da legislação vigente o valor 

a ser repassado é defasado. Portanto, apesar da maioria estar satisfeita com sua 

remuneração, considera-se como um ponto fraco, pois apesar da organização 

pública oferecer uma remuneração, não cumpre integralmente com sua legalidade, 
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mormente quanto às reposições da inflação. 

Para Chiavenato (2008), a remuneração é a retribuição dada ao 

funcionário de acordo com o trabalho, dedicação e esforço pessoal desenvolvido por 

ele, através de seus conhecimentos e habilidades, podendo ser um pacote de 

recompensas quantificáveis que o empregado recebe pelo seu trabalho.  Segundo o 

autor, "atualmente, a maioria das organizações bem sucedidas está migrando 

rapidamente para programas de remuneração flexível e variável, capaz de motivar, 

incentivar e mexer com o brio das pessoas. Os programas de incentivo estão em 

alta." (CHIAVENATO, 2008, p. 312). 

O nono questionamento verifica se o colaborador se sente como uma 

engrenagem importante na estrutura do órgão público do qual faz parte. Foi possível 

perceber que a maioria sente-se realizada em sua função e ao mesmo tempo como 

uma peça essencial para o papel que exerce. 

Foi possível registrar a fala de alguns colaboradores como: 

 

“Podia cooperar mais se fosse aproveitada nas áreas que 
tenho mais conhecimento e potencial. Não acho que 
capacidades pessoais e formação sejam valorizadas no âmbito 
do TRT.” (SERVIDOR 4, Técnico Judiciário) 
 
“Sim, me sinto parte integrante de uma equipe em harmonia.” 
(SERVIDOR 7, Técnico Judiciário) 
 
“Com certeza, pois o bom andamento da máquina judiciária 
depende do empenho de todos, independente da natureza do 
trabalho realizado.” (SERVIDOR 8, Técnico Judiciário) 
 
“Completamente, assim como veja todos os colegas como 
engrenagens importantes para a realização do trabalho.” 
(SERVIDOR 9, Técnico Judiciário) 
 
“Eu entendo que sim, pois procuro levar ao pé da letra a 
condição de servidor público, atendendo a todos com a maior 
presteza possível. Dessa forma sinto que contribuo para o bom 
andamento dos serviços.” (SERVIDOR 16, Técnico Judiciário) 

 

Verifica-se, portanto, a necessidade que os colaboradores demonstram 

ter no sentido de sentirem-se uma peça relevante na organização. 
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De acordo com Pasqualoto e Ribas (2008), a auto-estima pode ser 

considerada responsável pelo sucesso ou não, observando que nosso viver é o 

reflexo das visões de nós mesmos. Ao enfrentarmos desafios nossa autoestima 

eleva-se, nos capacitando aos desafios da vida, contribuindo para que se possa 

discernir e dominar os problemas e supostamente viabilizar possíveis soluções. 

É preciso levar em conta que todo ser humano é importante e precisa 

valorizar-se. Desta forma, poderá transmitir confiança ao ambiente, passando 

sentimentos de respeito, de atenção e carinho. 

O décimo questionamento buscou verificar como era o relacionamento 

dos colaboradores com seu superior. Verificou-se que a maioria dos entrevistados 

possui um ótimo relacionamento com seu superior. 

O clima de trabalho deve ser articulado pelo líder de forma que todos 

sintam-se à vontade em questionar dúvidas, tendo liberdade para tomar decisões 

nos momentos de necessidade, sempre em harmonia com o responsável pelo setor. 

Portanto, o líder tem o importante papel de promover um ambiente agradável, aberto 

à comunicação sobre dúvidas e troca de conhecimento. 

De acordo com Nascimento (2009): 

 

Os gestores possuem o papel de coordenar os esforços conjugados da sua 
equipe para que juntos consigam alcançar os objetivos da organização. É 
necessário que o gestor conheça as condições sob as quais as pessoas se 
sentem motivadas, qual o conteúdo da tarefa executada por eles, qual o 
grau de dificuldade, como melhorar a tarefa, como diminuir os riscos na 
execução, qual a melhor alocação para cada um dentro dos processos que 
serão realizados levando em consideração as competências exigidas e 
como está a motivação de cada um (NASCIMENTO, 2009, p. 6). 

 

O último questionamento buscou verificar com os colaboradores qual dos 

questionamentos feito tem mais relevância para que o colaborador sinta-se motivado 

no trabalho. Quatro colaboradores simplesmente responderam apontando a 

remuneração. As demais respostas foram as seguintes: 

 

“Trabalhar em um setor que tenha mais a ver com meu perfil e 
conhecimentos e a remuneração.” (SERVIDOR 4, Técnico 
Judiciário) 
 
“Julgo que seria importante que pudessem ser levadas em 
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conta as experiências que ocorrem no cumprimento dos 
mandados, pois muitas vezes o que está no papel é de uma 
forma, mas a sua realização no mundo dos fatos pode se dar 
de outra maneira.” (SERVIDOR 5, Oficial de Justiça) 
 
“O relacionamento tanto com o chefe quanto com os colegas.” 
(SERVIDOR 6, Técnico Judiciário) 
 
“Remuneração e qualidade de vida no trabalho.” (SERVIDOR 
7, Técnico Judiciário) 
 
“Condições de qualidade de vida no trabalho e a opinião do 
colaborador ser considerada pelo superior.” (SERVIDOR 21, 
Estagiário) 
 
“Ser considerada uma engrenagem importante na estrutura da 
Unidade Judiciária e no próprio TRT.” (SERVIDOR 9, Técnico 
Judiciário) 
 
“A realização no desempenho da função de Oficial de Justiça é 
o que mais me motiva.” (SERVIDOR 10, Oficial de Justiça) 
 
“O Relacionamento com superiores.” (SERVIDOR 11, Analista 
Judiciário) 
 
“Sentir-se uma engrenagem importante na estrutura de seu 
órgão.” (SERVIDOR 12, Analista Judiciário) 
 
“Sentir-se realizado desempenhando minha função.” 
(SERVIDOR 13, Técnico Judiciário) 
 
“Relação interpessoal.” (SERVIDOR 14, Técnico Judiciário) 
 
“Relação interpessoal que inclui colegas e juízes.” (SERVIDOR 
15, Analista Judiciário) 
 
“A consideração com meus iguais e dos superiores aliada a 
remuneração.” (SERVIDOR 16, Técnico Judiciário) 
 
“Relacionamento interpessoal.” (SERVIDOR 17, Técnico 
Judiciário) 
 
“Qualidade de vida no trabalho.” (SERVIDOR 18, Técnico 
Judiciário) 
 
“Bom relacionamento com os superiores e relacionamento 
interpessoal.” (SERVIDOR 19, Técnico Judiciário) 
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“As condições de qualidade de vida no trabalho, porque delas é 
que derivam toda a motivação e expectativa de futuro na seara 
laboral.” (SERVIDOR 20, Técnico Judiciário) 

 

Verifica-se que de uma forma ou de outra, todos os aspectos 

questionados são essenciais para que o colaborador sinta-se motivado, no entanto 

verifica-se que a remuneração, qualidade de vida, relacionamento interpessoal e 

bom relacionamento com os superiores são as mais destacadas entre as respostas 

listadas. 

Pode-se dizer que de forma geral nos aspectos listados os servidores 

mostram-se satisfeitos, no entanto, segundo as falas, há queixas em todos os 

aspectos. Percebe-se que apesar de alguns aspectos serem atendidos há muito 

ainda que ser trabalhado com o servidor público a questão da motivação no 

ambiente de trabalho. 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tratando-se da motivação e do grau de satisfação no ambiente 

organizacional, com o desenvolvimento deste trabalho foi possível compreender a 

importância que a organização deve ter no momento de elaborar seu planejamento 

estratégico. A motivação dos colaboradores deve ser uma peça chave do 

planejamento para garantir o desempenho adequado e capaz de produzir os 

resultados pretendidos. 

O capital humano deve ser alimentado com programas que envolvem a 

qualidade de vida e a satisfação das necessidades individuais de cada indivíduo. 

Isto envolve o bom ambiente de trabalho, o relacionamento interpessoal, o bom 

relacionamento do grupo, a autonomia e parceria com a liderança do grupo. 

Falar em motivação não é tarefa fácil, pois muitos podem ser os fatores 

que levam uma pessoa a sentir-se motivada ou não. No entanto, a organização deve 

considerar que as condições motivacionais são essenciais para o desenvolvimento 

das atividades e a geração dos resultados. 

A diversidade na resposta ao último questionamento reforça a 

constatação de que os indivíduos são de fato diferentes, cada qual com seus 

valores, necessidades e prioridades peculiares.  

Não há uma receita pronta de como motivar todas as pessoas com a 

mesma ação. Porém, garantir-lhes uma remuneração justa, com benefícios que 

atendam às necessidades do colaborador dentro das condições financeiras e dos 

direitos humanos, cuidar da estrutura física e da responsabilidade social da 

organização são ações que devem ser levadas e efeito permanentemente, pois 

contribuem decisivamente na motivação do material humano. 

Em geral, é da natureza de cada um ter o trabalho como ferramenta para 

a busca de um propósito e muitos amam o que fazem. Portanto, é relevante levar 

em conta o quanto o trabalho é significativo para o colaborador e este deve 

apresentar um propósito social. 

A organização deve ter consigo a preocupação com o social, mostrando-

se responsável socialmente, seja com o meio ambiente, seja com as pessoas que 
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integram organização. Quando se tem como foco o desenvolvimento da 

organização é preciso ter colaboradores motivados e com metas que direcionem 

todos ao mesmo propósito. 

O grau de satisfação com a qualidade de vida na organização também 

mostrou-se como um ponto forte, considerando que a maioria manifestou estar 

satisfeita relativamente a este quesito. 

De uma forma geral, os colaboradores mostraram-se motivados e 

satisfeitos com a organização. Ainda assim, acreditam que novos programas devem 

ser explorados e desenvolvidos na organização para aumentar o número de 

colaboradores satisfeitos. 

Em suma, esses resultados apontam que fatores como remuneração, 

condições físicas e ambientais, benefícios sociais e relação entre superiores e 

subordinados foram citados como de suma importância para a motivação dos 

servidores nas suas funções. Esses fatores mostram que os fatores higiênicos de 

Herzberg (1959) continuam sendo importantes no trabalho, segundo a avaliação dos 

servidores públicos. 

Registro, por derradeiro, minha percepção pessoal sobre o tema e o faço 

alicerçado em conhecimentos adquiridos ao longo de mais de quinze anos liderando 

pessoas na organização que integro. Na prática, tenho constatado que de maneira 

geral nada motiva mais o ser humano do que conscientizá-lo da importância de seu 

trabalho e de que ele é peça essencial no funcionamento da organização. 

Entretanto, como evidenciado no resultado da pesquisa, os indivíduos são 

diferentes, cada um com seus valores, necessidades e prioridades peculiares. Esta 

constatação se coaduna com as lições da grande maioria dos autores consultados.  

Entendo que a administração deve conduzir ações de duas naturezas 

voltadas à motivação do pessoal: ações gerais e ações individuais. Como ações 

gerais podem ser citados o cuidado com a justa e legal remuneração, a manutenção 

de adequados benefícios e ambiente de trabalho.  Para promover adequadamente 

ações individuais  o ideal seria que todo líder tivesse sob sua coordenação direta um 

número de servidores compatível com a necessidade de conhecê-los 

individualmente, não apenas quanto ao nome, mas também suas características 

pessoais quanto aos valores e necessidades, informações essenciais na condução 
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de qualquer ação motivadora. De posse de tais informações tornam-se possíveis as 

ações motivadoras individuais, que podem ser exemplificadas como adequação do 

horário, tanto quanto possível, às necessidades do servidor, alocação do servidor 

em atividade compatível com seus valores, habilidades intelectuais e aptidões 

físicas, entre outras, a critério do líder de acordo com sua criatividade.  
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APÊNDICE A 

 

Prezado(a) colega. 

 

Para fins de subsidiar meu Trabalho de Conclusão de Curso de 

Especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

- UFRGS, solicito sua contribuição voluntária em responder ao questionário que 

segue. O referido tem como tema "A motivação e o grau de satisfação no ambiente 

de trabalho em um órgão do serviço público federal" e como objetivo geral "Analisar 

o grau de satisfação e perspectiva que os colaboradores de um determinando órgão 

público apresentam referente ao seu trabalho".  Seus dados serão ocultados para 

fins de privacidade. 

 

1.  Identificação 

Cargo: 

Grau de instrução: 

Tempo de serviço: 

Unidade Judiciária: 

 

2. Questionário 

Descreva como você avalia, na sua Unidade Judiciária, no TRT da 4ª Região, ou na 

Justiça do Trabalho, conforme o caso, os itens abaixo especificado. 

2.1  Relação interpessoal? 

2.2  Condições de qualidade de vida no trabalho? 

2.3  Ambiente físico no local de trabalho? 

2.4  Se sente realizado desempenhando sua função na Unidade? 

2.5  Suas opiniões são consideradas pelos superiores? 

2.6 Os momentos  de lazer fora do horário de expediente são prejudicados com 

assuntos do trabalho?  

2.7  Os benefícios oferecidos pelo órgão são satisfatórios? 

2.8 A remuneração é satisfatória? 

2.9 Você se vê como uma engrenagem importante na estrutura do seu órgão? 
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2.10 Como é seu relacionamento com seus superiores? 

2.11 Dos itens acima, qual você considera mais influente na motivação para o 

trabalho? 


