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MOTIVAÇÃO: fatores que refletem no sucesso organizacional no setor público 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar e apontar os “elementos” motivacionais 

dos funcionários da Plataforma de Suporte Operacional (PSO) da Agência 1613 do 

Banco do Brasil, localizado no bairro do Centro em São Luís, capital maranhense. Para 

tanto foram abordados conceitos e princípios fundamentais administrativos voltados 

para a rede pública em adição às teorias da Motivação Humana e a Dos Dois Fatores, 

de Maslow e Herzberg respectivamente. Este trabalho  se desenvolve também a partir 

de uma pesquisa quantitativa , a partir da qual é feita a análise de dados, cuja 

elaboração,  aplicação e análise de dados, foram feitas pela autora deste trabalho, 

tendo como instrumento um questionário voltado para o assunto aqui abordado, 

objetivando levantar informações a respeito dos fatores que ajudam na motivação dos 

funcionários da empresa pública aqui apresentada e como estes podem repercutir em 

outros órgãos públicos. 

 

Palavras chave: Elementos Motivacionais. Motivação.  Clima Organizacional. 
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ABSTRACT 

This paper aims to show and point out the "elements" motivational employee of 

Operational Support Platform (OSP) of the Agency in 1613 the Bank of Brazil, located in 

the center of the neighborhood in Sao Luis, capital of Maranhão. Therefore, we 

discussed concepts and administrative core principles aimed at the public in addition to 

theories of Human Motivation and The Two factors, Maslow and Herzberg respectively. 

This work also develops from a quantitative survey, from which is made the data 

analysis, the development, implementation and analysis, were made by the author of 

this work, with the instrument one facing questionnaire to the subject addressed here, 

aiming gather information about the factors that help in motivating the public company 

employees presented here and how these may impact on other public bodies. 

 

Keywords: Motivational elements. Motivation. Organizational climate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um fator essencial para toda ação humana é a motivação. O ser humano 

como ser social, necessita estar engajado em uma variedade de situações, e fazer 

parte de um determinado grupo no sentido de satisfazer suas necessidades e manter 

um equilíbrio emocional. Um bom desempenho no trabalho é resultado  da aplicação de 

algum esforço, e o desempenho é positivo quando o resultado beneficia a si próprio, o 

grupo a que pertence ou um cliente da organização. Para (MAXIMIANO, 2006), o 

desempenho na realização de qualquer tipo de tarefa é influenciada por forças 

chamadas motivos. São essas forças, que produzem motivação para o trabalho. Logo, 

ele define motivação como um estado psicológico de disposição, interesse ou vontade 

de perseguir e realizar uma tarefa ou meta.  

No ambiente corporativo faz-se necessário uma gestão que estimule e 

motive  os funcionários e colaboradores, tanto da área privada quanto da área pública, 

a desenvolverem seus trabalhos com eficiência e os estimule a alcançar os resultados e 

objetivos propostos, pois são as pessoas da organização que formam o corpo funcional 

contribuindo para instalação de um clima organizacional favorável que conduz a 

resultados. O capital humano serve de combustível e faz a máquina administrativa 

andar e chegar a seu destino (ARAÚJO, 2009). 

Diante de uma série de fatores ocasionados pela administração pública 

brasileira, que se mantém com uma estrutura que necessita de ajustes e uma gestão 

que possibilite incentivar os funcionários a se sobreporem aos requisitos básicos 

exigidos, a motivação torna-se um fator básico da sustentação de pessoal no setor. 

Apesar de todas as mudanças ocorridas na administração pública como a 

modernização do setor provocada pela crise do petróleo nos anos 80 e ainda uma 

política voltada para a redução de custos, a reforma do estado a partir dos anos 90, e 

ainda ideias alocadas do setor privado, do qual foi chamada de (NAP) nova 

Administração pública trouxeram muitas melhorias, mas ainda assim, não foram 

suficientes para conter uma série de irregularidades ocasionadas por esta nova gestão. 
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Na prática, ainda vivenciamos o modelo burocrático da administração, restrição a 

políticas de pessoal e diminuição do estado através de privatizações. (FALLER,2004). 

Neste estudo, trataremos os princípios fundamentais da administração 

pública bem como duas teorias relacionadas à motivação humana: a teoria das 

necessidades humanas de Abraham Maslow e a teoria dos dois fatores de Frederick 

Herzberg. Como objetivos principais, analisaremos a gestão dos elementos 

motivacionais na empresa pública, Banco do Brasil S/A, o clima organizacional em que 

se encontra o nível de insatisfação com o trabalho e os fatores que proporcionem maior 

desempenho. Será um estudo de caso com pesquisa do tipo exploratória, quantitativa  

que deverá apontar os fatores e os fenômenos dentro do contexto onde estão inseridos 

em relação à gestão do processo motivacional bem como as condições da motivação 

no atual momento. 

 A relevância da escolha do tema se dá pela importância de manter os 

colaboradores da organização preparados e motivados a desempenharem seus 

trabalhos com eficiência e produtividade, ocasionando assim, resultados favoráveis 

para a administração. Contudo, é primordial que os indivíduos tenham conhecimentos, 

habilidades, competências e uma estrutura física adequada bem como uma estrutura 

psicológica que proporcionem resultados.  

Dessa forma, o estudo busca avaliar como estão sendo utilizados os 

elementos motivacionais dos funcionários do PSO do Banco do Brasil S/A e analisar 

quais são os fatores que proporcionam um bem estar para os funcionários através de 

uma pesquisa de clima organizacional.  

Este trabalho não se propõe avaliar pessoalmente os membros desta 

organização em suas ações particulares, mas sim colher subsídios coletivos, partindo 

de questionário para avaliá-las e propor sugestões com o objetivo de expor a atual 

conjuntura organizacional interna da instituição financeira a ser estudada. 
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2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 nos diz que: “A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Os princípios são os postulados fundamentais pra todo modo de agir da 

administração pública. De modo que só se poderá considerar válida a conduta 

administrativa se esta estiver compatível com eles. 

Princípio da Legalidade: é a diretriz básica da conduta dos agentes da 

administração pública. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser 

autorizada por lei, esse princípio implica na subordinação completa do administrador  à 

lei, enquanto que no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda o 

administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. 

Princípio da impessoalidade: esse princípio objetiva a igualdade de 

tratamento que a administração deve dispensar aos administrados, devendo o 

administrador voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, 

vedando-se em consequência o favorecimento de uns em detrimento de outros e 

prejudicando uns para favorecimentos de outros. 

Princípios da Moralidade: impõe que o administrador público não dispense os 

preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os 

critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir 

o que é honesto do que é desonesto. Art.37 da Constituição. 

Princípio da Publicidade: esse princípio requer transparência nos atos da 

administração pública, os atos devem ser divulgados para propiciar a possibilidade de 

controle de legitimidade da conduta dos agentes administrativos. 

Princípio da Eficiência: esse princípio surgiu no artigo 37, da CF88, através 

da Emenda Constitucional de n° 19/98, e assemelha-se a um controle da qualidade de 
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serviço prestado pela administração pública, diante do descontentamento da sociedade 

da impotência do Estado. Esse princípio prevê para o futuro maior oportunidade para os 

indivíduos exercerem sua real cidadania contra tantas falhas e omissões do Estado. 

Nota-se que estes princípios são fundamentais para administração pública, 

mas é preciso ressaltar os aspectos de uma gestão voltada para as pessoas.  Pois para 

que estejam comprometidas a assumir um papel legal, baseado em princípios e 

postulados bem como apresentar um trabalho com excelência e foco, é interessante os 

servidores estarem motivados, contudo, torna-se fundamental conhecer a conjuntura 

pública atual. 

 

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Historicamente a administração pública sofre com uma série de limitações no 

setor de recursos humanos. Há uma carência na legislação brasileira de políticas 

voltadas a esta área que tanto tem sofrido por efeitos da crise fiscal e da política de 

ajuste.  A legislação que regula as relações de trabalho no setor público é inadequada, 

notada pelo seu caráter protecionista e inibidor do espírito empreendedor. 

(CHIAVENATO, 2008).  

Há algumas controvérsias e falhas no campo de administração de recursos 

humanos como a institucionalização do regime jurídico único que deu início a um 

sistema homogêneo de tratamento para os servidores da administração direta e 

indireta. Houve ainda, uma contenção nas formas de ingressos, e fixou-se o concurso 

público como forma de ingresso, sem ter alternativa que proporcionasse forma de 

recrutamentos mais acessíveis. A questão da estabilidade e a extensão para todos 

ingressantes encareceu abundantemente os custos da administração, levando-os a não 

valorizarem seu cargo como deveriam, por não haver métodos mais eficazes para 

adentrar ao serviço público. 



11 

 

Diante desta realidade, é comum o cidadão almejar passar em determinado 

concurso público, visando a tão sonhada “estabilidade” profissional e financeira, o que 

faz com que muitos dos novos servidores já cheguem aos órgãos ou entidades 

públicas, sem ânimo para trazer melhorias para a empresa e para a população. 

CHIAVENATO, 2008 também coloca que não há incentivos na administração 

pública, no caso de receber gratificações por desempenho. Os administradores públicos 

ficaram reduzidos a oferecer estímulos para motivar funcionários, a não ser por 

gratificação por cargos em comissão (DAS). Observa-se que a administração pública 

carece de uma abordagem diferenciada onde haja uma política de formação, um plano 

de carreira, compatível com seu grau de escolaridade e remuneração. 

Associado a esses fatores, a motivação tende a ficar deteriorada, mesmo 

sendo um assunto de grande relevância. É necessário que os funcionários estejam 

envolvidos para desempenharem suas funções, e assim alcançar os objetivos das 

organizações para lidar com a eficiência. 

Esse comportamento, não tem trazido bons resultados para administração 

pública brasileira, que se mantêm incapaz de proporcionar uma estrutura sólida de 

políticas públicas que permitam desenvolver um sistema que preencha as exigências 

atuais de administração e projetos para admissão, manutenção e motivação dos 

funcionários. Esta realidade está presente principalmente em estados da federação e 

organizações públicas, nos quais a perspectiva profissional e o investimento em 

oportunidades de desenvolvimento pessoal/profissional não estão presentes na cultura 

das pessoas e das organizações. Nestes locais encontramos, frequentemente, pessoas 

que crescem e se qualificam profissionalmente para adentrar ao serviço público, 

contudo, não encontram oportunidades e nem incentivos para continuarem e 

desenvolverem-se academicamente, assim, prestar um serviço e um atendimento 

profissional de qualidade. 

Contudo, nestas últimas décadas, há um crescente desenvolvimento de 

políticas através de alguns programas e convênios do governo Federal dos quais 

ressaltamos o Programa Nacional de Acesso e Emprego (PROTANEC) e cursos de 
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gratuidade para população em geral, ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC). 

Conforme a constituição de 1988, no artigo 41, “são estáveis após três anos 

de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

concurso público”. 

Logo, nesses três primeiros anos, os novos funcionários fazem o melhor para 

não serem exonerados por mau desempenho, entretanto, é essencial uma gestão que 

estimule esses funcionários ingressantes a continuarem a desempenhar suas 

atividades com eficácia. 

Assim, acentua-se a ênfase à questão da motivação como sendo um fator 

indispensável e impulsionador nas atividades dos funcionários, tanto dos novos 

servidores quanto dos que já fazem parte do quadro de efetivo. 

 

 

4. MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

Quem não quer ter em sua equipe de trabalho pessoas motivadas e prontas 

para assumirem responsabilidades? É necessário que os administradores tenham 

conhecimentos dos processos motivacionais que são essenciais para execução e 

ampliação de suas atividades e conheçam as regras, estatutos, princípios que norteiam 

a administração.  

Para CHIAVENATO (2010), os seres humanos podem ser motivados por 

uma série de fatores que estão sempre em constante mudança. Fatores estes que 

conduzem a metas ou então a necessidades. As metas são resultados que servem 

como estímulos para pessoas alcançarem determinados objetivos e o seu alcance 

conduz a uma redução das necessidades.  

 Estas metas podem ser positivas, como, elogio, reconhecimento ou podem 

ser negativas, como a sensação de dever não cumprido, crítica de colegas ou até 
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mesmo rejeição de uma promoção. As necessidades são carência que as pessoas têm 

em determinado período de tempo e atuam como grandes fontes de energias e podem 

desencadear determinado comportamento. Com relação a estas necessidades, 

(CHIAVENATO: 2010), explica o processo motivacional. 

 

“As necessidades e carências provocam tensão, e desconforto na 
pessoa e desencadeiam um processo que busca reduzir ou eliminar essa 
tensão. A pessoa escolhe um curso de ação para satisfazer determinada 
necessidade ou carência, e surge o comportamento focado nessa meta 
(impulso). Se a pessoa consegue satisfazer essa necessidade, o processo 
motivacional é bem sucedido. A satisfação elimina ou reduz a carência. 
Contudo, se por algum obstáculo ou impedimento, a satisfação não é 
alcançada, ocorre à frustração, conflito ou estresse. Essa avaliação do 
desempenho determina algum tipo de recompensa (incentivo) ou punição a 
pessoa. Desencadeia-se um novo processo motivacional, e segue-se outro 
padrão circular.” ( p.245). 
 

Diante do processo motivacional podemos ter duas reações: indivíduos cujas 

necessidades foram supridas, ocasionando uma sensação de bem estar e em 

contrapartida, indivíduos cujas necessidades não foram supridas e, portanto ficam 

estressados, e até mesmo frustrados com a realidade apresentada em sua 

organização, o que pode ocasionar algumas atitudes de defesa pelo seu 

descontentamento, como o absenteísmo, comportamentos agressivos e outras formas 

de fuga pela sua insatisfação no trabalho. 

Há diversos casos referentes a este processo, pois as pessoas são 

diferentes e dotadas de diversas personalidades, que podem gerar inúmeras reações. 

Podemos destacar aqueles indivíduos que não tiveram sua necessidade satisfeita no 

trabalho, porém se esforçam para mudar esta realidade, com esforço e dedicação. 

Porém há aqueles que por qualquer adversidade no ambiente organizacional, já se 

desmotivam e ficam sem ânimo algum para continuar os trabalhos. 

Sendo assim, tanto os fatores internos das pessoas, quanto as variáveis 

externas das organizações como liderança, um bom planejamento organizacional, 

metas bem desenvolvidas contribuem fortemente no processo motivacional. 
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5. HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

 

 

Abraham Maslow desenvolveu uma teoria a respeito da motivação e como  

psicólogo clínico trouxe muitas experiências para as organizações. Ele dividiu as 

necessidades em uma hierarquia de cinco categorias em ordem crescente, onde as 

mais elementares encontram-se na base, e as principais necessidades encontram-se 

no topo, tendo em vista que à medida que os seres humanos satisfazem suas 

necessidades básicas, outras mais elevadas tomam o predomínio de seu 

comportamento. 

Segundo (CHIAVENATO 2009), a divisão das necessidades é subdividida 

em cinco categorias: Necessidades fisiológicas tais como comida, repouso, abrigo; 

Necessidade de Segurança, que pode ser proteção contra o perigo ou privação; 

Necessidades Sociais dentre elas a amizade, aceitação social, inclusão; Necessidade 

de estima, reputação, reconhecimento, amor e; as Necessidades de Auto Realização 

que compõe o nível mais elevado desta hierarquia e consiste na realização própria, e a 

plenitude das competências individuais. 

Há pessoas que possuem um nível aquisitivo elevado tendo, portanto, suas 

necessidades básicas supridas facilmente estabelecendo em sua estrutura uma 

predominância dos níveis mais elevados para satisfazer seus desejos, diferentemente 

das pessoas que pertencem à classe de baixa renda que antes de tudo, necessitam 

satisfazer primeiro suas necessidades fisiológicas. Logo, se os indivíduos precisam 

comer, irão atrás de comida, ao se sentirem ameaçados buscarão a segurança. 

Em linhas gerais, a teoria trouxe uma nova perspectiva para o tema 

motivação, bem como explicações a respeito de como são desenvolvidas as 

necessidades e que as mesmas podem ser satisfeitas por vários motivos. Mas, ainda 

assim, há controvérsias, DUBLIN (2001, p.188), descreve esta questão: 

“Apesar de sua contribuição, a hierarquia das necessidades de Maslow não se 
aplica universalmente. Não são todos que desejam satisfazer as necessidades 
passo a passo. Algumas pessoas tentam atingir a estima antes de satisfazer 
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suas necessidades sociais. Outras tentam satisfazer mais de um grupo de 
necessidades.”  
 

 
6. TEORIA DOS DOIS FATORES 

 

Frederick Herzberg foi o grande precursor desta teoria, fundamentando seu 

estudo dentro de grandes corporações. Sua pesquisa desencadeou a Teoria de dois 

fatores. Herzberg começou a fazer entrevistas com vários funcionários da indústria de 

Pittsburgh para analisar os pontos que lhes deixavam contentes e satisfeitos dentro da 

empresa e os pontos que os deixavam descontentes. 

Após esta pesquisa ele percebeu que fatores que  realmente motivam as 

pessoas, estão ligadas a reconhecimento, autonomia, planos de crescimento, enquanto 

as características que apenas satisfazem ou não as pessoas, estavam ligadas ao 

ambiente, às condições objetivas do trabalho . Logo, dividiu os fatores em duas classes 

ou fatores conforme respostas obtidas:  os motivacionais (que efetivamente podem 

mobilizar as pessoas na direção de um comportamento motivado o que ocasiona o 

contentamento e são aspectos intrínsecos ao indivíduo) e os higiênicos (que podem 

promover maior ou menor satisfação. A partir desta compreensão podemos entender 

que alguém pode estar motivado em seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, insatisfeito 

com as condições oferecidas. O inverso também pode ocorrer como em situações na 

qual o sujeito está satisfeito com o salário, com as condições objetivas (equipamentos, 

local de trabalho, ambiente físico, localização da empresa na cidade, etc.), mas estar 

desmotivado com sua atividade, pois não vê possibilidade de reconhecimento 

esperado, não vê perspectiva de realização pessoal no que faz etc. 

De acordo com a teoria, os fatores higiênicos, que recebeu esse nome por se 

tratar de algo preventivo, foram relacionados àqueles caracteres que evitam o 

descontentamento, mas também não proporcionam uma motivação, já os motivacionais 

são os que realmente motivam as pessoas. É notável ainda que a partir destes estudos 

concluiu-se que o contrário de satisfação não é insatisfação, mas nenhuma 
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insatisfação. MAXIMIANO (2012, p.273), explica sobre o papel dos fatores higiênicos e 

o papel dos fatores motivacionais. 

“Os fatores higiênicos criam o clima psicológico e material saudável e 
influenciam a satisfação com a condição dentro das quais o trabalho é 
realizado. Quanto melhores, por exemplo, as relações entre colegas e o 
tratamento recebido do supervisor, melhor será esse clima – mais higiênico o 
ambiente.” 
“As condições ambientais no entanto, não são suficientes para induzir o estado 
de motivação, para o trabalho. Para que haja motivação, de acordo com 
Herzberg, é preciso que a pessoas esteja sintonizada com seu trabalho, que 
enxergue nele a possibilidade de exercitar suas habilidades e desenvolver suas 
aptidões 
 

7. OS 11 ELEMENTOS DA MOTIVAÇÃO 

 

 

 WELCH, em seu livro: OS 11 ELEMENTOS DA MOTIVAÇÃO, traz uma 

definição, na qual afirma que motivar outra pessoa é criar um sistema adequado para 

que esta inicie, mantenha ou abandone um comportamento. Levando em consideração 

a organização ser um sistema aberto que interage com meio externo, é normal que o 

meio interno seja influenciado pelo meio externo e consequentemente sofrer constantes 

mudanças. Estas mudanças demonstram que a motivação não é algo estático, pois os 

mesmos colaboradores podem estar motivados em determinada situação, mas com o 

passar do tempo, pode já não ser mais suficiente para estarem motivados necessitando 

estratégias diferenciadas dos gestores.  

Os elementos motivacionais se acordo com WELCH, são 11 e divididos em 3 

tipos: Elementos base, elementos de estrutura e apoio.  A premissa dos elementos 

base foi adaptada da teoria dos dois fatores de Herzberg, que diz que se esses 

elementos forem inexistentes conduzem rapidamente a desmotivação. O significado, 

estabilidade, reconhecimento, justiça constituem este grupo de elementos.  

Diferentemente dos elementos de base que servem como alicerce para  os 

demais, os elementos de estrutura servem para motivar e dar apoio nas funções e 

tarefas da organização. A ambição, autonomia e curiosidade são exemplos dessa 

categoria. Para WELCH, esses dois tipos de elementos organizacionais são suficientes 

para motivar, mas é apresentado um terceiro tipo que são os elementos de apoio, que 
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são adicionais e podem levar ao longo do tempo para níveis mais altos. São exemplos 

desses elementos o contato, o status social, a competição e contributos. 

 

8. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Em um artigo publicado no site RH portal,1 aparece uma definição muito 

utilizada em clima organizacional: “um conjunto de propriedades mensuráveis, do 

ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente pelos indivíduos que vivem e 

trabalham neste ambiente e que influencia a motivação”.  

Um dos elementos essenciais para saber a qualidade em que se encontra o 

grau de satisfação dos funcionários com a gestão, políticas de RH, cultura, chefia, 

salários e recompensas é a análise e compreensão do clima organizacional. A partir 

dos resultados obtidos, podemos mensurar os pontos fortes e fracos da organização, 

diagnosticar vários problemas que ocorrem e por fim traçar planos de melhorias. Para 

Chiavenato (1997 p. 126)  

“Ele representa o conjunto de sentimentos predominantes em uma determinada 
empresa e envolve a satisfação dos profissionais tanto com os aspectos, mas 
técnicos de suas carreiras e trabalhos quanto aspectos afetivo/emocionais, 
refletindo em suas relações com os colegas de trabalho, com os superiores e 
com os clientes de modo geral. É a tendência de percepção que os membros 
de uma organização possuem a respeito do seu grau de satisfação em relação 
ao conjunto ou a determinada característica desta organização.” 
 

 
O clima organizacional é proporcional à produtividade da empresa. Quanto 

melhor estiver o nível de satisfação, melhor será a estrutura emocional dos indivíduos 

que a compõe, e melhor serão os trabalhos executados.  

Uma das formas de avaliação do clima organizacional é através de uma 

pesquisa direta aplicada à totalidade dos empregados dos níveis gerenciais, técnico e 

operacional. Utiliza-se um questionário, elaborado para área a ser estudada composta 

de perguntas corporativas e perguntas específicas obre o ambiente de trabalho e 

                                                             
1 http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?idc_cad=cjh8hedkz#i 
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satisfação das pessoas com respostas estruturadas em seis graus de avaliação, que 

vão desde “concordo totalmente até discordo totalmente,”. (TACHIZAWA, 2004).  

 

9. METODOLOGIA 

 

O método estudo de caso foi escolhido, para contemplar esta pesquisa. De 

acordo com Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

compreende um método que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e 

análise de dados. Este método é útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo e 

complexo e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente. A 

tendência do Estudo de Caso é tentar esclarecer decisões a serem tomadas. Ele 

Investiga um fenômeno contemporâneo partindo do seu contexto real, utilizando de 

múltiplas fontes de evidências.  

Foram utilizadas pesquisas bibliográficas com levantamento de fontes 

teóricas, como livros, artigos, internet, bem como um estudo de caso, propondo uma 

realidade de uma empresa de economia mista, base para elaboração deste artigo. 

O método quantitativo busca analisar uma pesquisa de modo a comparar e 

mostrar a realidade de forma bem clara utilizando de ferramentas como a descrição, 

coleta de materiais e análise para se chegar às conclusões desejadas. O questionário e 

a entrevista são uma das ferramentas para se melhor analisar esta pesquisa. Para 

Marconi e Lakatos (2002) , “a pesquisa é um procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 

para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

A pesquisa utilizou-se da técnica de estudo de caso, visando analisar uma 

situação com maior profundidade. O local escolhido para ser desenvolvida a pesquisa 

foi um setor específico do Banco do Brasil S/A, a agência São Luís de número 1613, 

por ser uma empresa de grande potencial para o poder público e para sociedade em 

geral, que se beneficia de seus serviços e pela facilidade de aplicação dos instrumentos 

nos setor escolhido. 
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Neste estudo aplicou-se um questionário  no qual as perguntas foram diretas 

e as eventuais respostas eram opcionais através de marcações SIM ou NÃO, com 

espaço para sugestões, reclamações, justificativas das respostas e outros. 

Os resultados foram tabulados e interpretados, para fins de intervenção 

estratégica e operacional nos pontos evidenciados pela pesquisa de clima 

organizacional.  

 

10. O BANCO DO BRASIL 

Conforme site oficial da própria instituição, o Banco do Brasil, foi o primeiro 

banco nacional, e hoje é a maior instituição financeira do país. Possui mais de 200 anos 

de existência e faz parte da cultura brasileira. 

No século XIX houve uma corrida expansionista por novos mercados, 

Napoleão Bonaparte, imperador da França, dominava diversos países europeus, não 

podendo dominar a Inglaterra pela força militar, tentou vencê-la pela força econômica, 

para isso, decretou o bloqueio continental com a Inglaterra. Portugal, por não querer se 

envolver nesta questão, decidiu ficar alheio, o que revoltou os franceses e incitou os 

mesmos a invadirem o país. Sem condição de resistir às tropas francesas, a corte real 

portuguesa fugiu para o Brasil, umas de suas principais colônias na época. 

Assim que chegou ao Brasil, instalou-se na Bahia, mas logo deslocou sua 

sede administrativa para o Rio de Janeiro. D. João organizou a estrutura administrativa 

da monarquia portuguesa criando várias instituições financeiras e tribunais, nomeou 

chefes de estados, colocou em funcionamento diversos órgãos públicos e foi nesse 

período que criou-se o Banco do Brasil.  Estas ações contribuíram para o processo de 

emancipação da política nacional (CUTRIN, 2002). 

Atualmente o Banco do Brasil, possui uma sólida função social e ao longo da 

história tem adquirido confiança e credibilidade, atributos dos quais o diferenciam da 

concorrência, e vem trazendo resultados para a empresa que a cada ano aumenta sua 

lucratividade sem perder seus valores, tendo como  Missão: Ser um banco competitivo 
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e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto a toda 

sociedade e como Visão: Ser o Banco mais relevante e confiável para a vida dos 

clientes, funcionários, acionistas e para o desenvolvimento do Brasil. 

 

11. A AGÊNCIA 1613 LOCALIZADA EM SÃO LUIS 

 

A agência 1613 fica localizada no bairro do Centro em São Luís, tendo como 

prefixo o código 20-5, e é uma das mais antigas agências do Brasil. 

Criada no dia primeiro de abril de 1917, inicialmente era chamada de 

Agência Centro. Sua primeira sede foi no bairro da Praia Grande, próximo ao Centro 

Histórico de São Luís - MA. Sua atual sede se situa na Avenida Gomes de Castro, no 

Centro, em frente à Praça Deodoro. 

Com o passar dos anos, a Agência Centro acabou se subdividindo, em duas: 

Agência Centro e Agência Reviver. 

Durante muitos anos, as agências Deodoro e Reviver trabalharam como uma 

única agência, no mesmo prédio, ainda como agência Centro. No térreo funcionavam 

as contas de pessoa física e no 2º andar as contas de pessoa jurídica. No dia 15 de 

fevereiro de 2000, a agência mudou de nome, para Agência São Luís e junto com a 

mudança, se subdividiu em duas, sendo uma delas a Deodoro, que ficou no térreo, e a 

São Luís, que ficou no 2º andar. 

No dia 24 de setembro de 2002, a Ag. São Luís mudou de nível, de nível 2 

para 1. Na escala de grandeza das agências, que vai de 1 a 5, quanto menor o número, 

maior é a agência. O nível é medido através da quantidade de correntistas e de 

negócios.  

Em 2012, deu-se início à implantação do PSO (Plataforma de Suporte 

Operacional) em todas as agências do Banco do Brasil de São Luís. O PSO tem como 

objetivo tirar a responsabilidade da agência em lidar com o serviço operacional 

(basicamente, tesouraria e manipulação de numerário), permitindo, assim, que se 
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dedique integralmente à área negocial. A agência São Luís também passou por esse 

processo, e a partir do ano supracitado, deixou de ser responsável pelo serviço dos 

caixas e tesouraria. Em 2013, a agência passou por outra reformulação no âmbito do 

PSO, passando a não atender mais o público nos guichês de caixa, ficando todo o 

atendimento dessa parte na agência Deodoro ficando com a Agência São Luís apenas 

o processamento de malotes de empresas e de depósitos de envelopes nos terminais 

de autoatendimento. 

Atualmente, a Ag. São Luís é a única agência de São Luís, exceto as 

agências Estilo, a operar com venda de moeda estrangeira (câmbio), vendendo dólar e 

euro. Esse serviço fica a cargo da agência, sendo o PSO responsável apenas pela 

guarda física do dinheiro. 

 

12.  ANÁLISE DOS DADOS 

O departamento de Plataforma de Suporte Operacional da Agência São Luís 

do Banco do Brasil é composto por 5 funcionários que desenvolvem atividades 

administrativas  relacionadas a área de finanças empresariais. A partir da pesquisa 

feita, verificou-se que 100% do pessoal lotado neste setor são do sexo masculino. 

Gráfico 1-  Sexo dos funcionários 
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No que se refere a faixa etária dos funcionários lotados neste setor, somente 

01 funcionário, possui menos de 50 anos de idade (30) que corresponde a 20% , os 

demais possuem a partir de 50 nos de idade (50, 53, 54,55) que corresponde 80% do 

total. 

 

Gráfico 2 -  Faixa Etária dos funcionários 

 

 

No quesito tempo de serviço, 03 funcionários  possui menos de 10 anos de 

serviços prestados (4,4,8 anos) apenas 01 funcionário tem quase 30 anos de serviços 

prestados (28 anos) e apenas 1 funcionário possui mais de 30 anos (33). 

Gráfico 3 – Tempo de serviço 
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Na pesquisa foi perguntado se a área de atuação é somente ligada a 

serviços administrativos ou é ligada a área de negócios/gerência. 100% dos 

funcionários responderam que a área de atuação deste setor é estritamente relacionada 

a serviços administrativos, mais especificadamente com malotes e finanças 

empresariais. A parte administrativa burocrática fica na mão do gerente como 

documentação e armazenamento, organização de numerários e observação e 

manutenção das máquinas de autoatendimento. Os demais fazem a parte operacional 

de tesouraria como processar os envelopes do autoatendimento, dinheiro, cheques. 

Abastecimento de dinheiro nos terminais, processamento dos malotes empresariais e 

outros. 

Gráfico 4 -  Área de atuação 

 

O nível de escolaridade dos funcionários está bem distribuído. Do montante, 20% 

possuem nível médio, 60% superior, e 20% pós-graduação.  

Gráfico 5 -  Nível de Escolaridade 
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Verificou-se uma grande vantagem com relação ao horário dos bancários. 

Conforme artigo 224 da CLT, “a duração normal do trabalho dos empregados em 

bancos, casas bancárias, e caixa Econômica Federal serão de 6 horas contínuas nos 

dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por 

semana”.  

Há uma escala de horários pré-estabelecidos pela organização, a partir de 

10 horas da manhã, período convencional que os bancos iniciam suas atividades.     

Diante do exposto, perguntamos o que eles fazem antes de adentrar ao local de 

trabalho? As respostas obtidas foram que um percentual de 20% espera somente dar o 

horário para poder sair para trabalhar. Os remanescentes estão divididos em duas 

classes correspondendo 40% cada um : aqueles que fazem atividades físicas cedo 

antes do horário de trabalho e os que aproveitam este horário para fazer suas 

atividades domésticas. 

 

Gráfico 6 -  Atividades realizadas antes do trabalho 

 

Uma das perguntas de grande relevância, por estar diretamente ligada a 

satisfação foi se os cargos de chefia e de maior responsabilidade são ofertados por 

indicação, ou tem outros fatores que são levados em consideração como competência, 

tempo de serviço e outros. As respostas obtidas mostraram que 80% de provimentos 

destes cargos são por competência, e 20% por indicação. 
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Gráfico 7 -  Cargos de Chefia e Responsabilidade 

 

 

Com relação ao chefe, perguntou-se se ele possui as habilidades e 

competências exigidas para o cargo que exerce no banco. 80% responderam que sim e 

20% responderam que não. 

Gráfico 8 -  Competência do Chefe 

 

 

Com relação ao nível de relacionamento com os colegas foram definidos 4 

critérios e os funcionários teriam liberdade de se posicionarem conforme o grau que se 

encontram: os quatro níveis relacionados por ordem decrescente: Excelente, Bom, 

Regular e Ruim. 60% dos funcionários consideraram seu nível de relacionamento 

Excelente, e 40% Bom.  
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Gráfico 9 -  Nível de Relacionamento 

 

 

Foi perguntado se funcionários conheciam o plano de carreira. Por 

unanimidade, todos confirmaram que a empresa trabalha com carreira e conheciam a 

mesma. Na oportunidade, perguntamos se tinham interesse em fazer carreira no Banco, 

os resultados foram os seguintes: 80% responderam não, pois já tinham tempo de 

serviço e já se encontram próximos à aposentadoria, e que não valeria à pena, por 

conta do estresse. Somente 20%  mostrou interesse em fazer carreira no banco. 

 

Gráfico 10 -  Carreira no Banco 

 

 

Os parâmetros utilizados para definir o nível de satisfação com relação aos 

salários foram os mesmos níveis utilizados para relacionamento com os colegas. 60% 
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dos entrevistados responderam Bom, e 40% do total dos funcionários lotados neste 

setor responderam regular ou ruim, correspondendo a 20 % respectivamente. A 

justificativa dada é que apesar de não terem um salário em tese ruim em relação ao 

mercado, não é proporcional às exigências e complexidade dos serviços prestados. 

Gráfico 8 -  Nível de Satisfação com salário 

 

 

Com relação aos benefícios, a maior parte afirmou ser Bom correspondendo 

a 80% do total e 20% Excelente, demostrando satisfação com relação aos benefícios 

recebidos. 

Gráfico 9 -  Nível de Satisfação com Benefícios  

 

 

O reconhecimento é crucial para que os funcionários sintam-se valorizados e 

para que sintam que são fundamentais para a empresa; 60% dos funcionários 
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responderam positivamente, demonstrando que há uma sensibilidade e reconhecimento 

quando suas metas são atingidas. 40% responderam negativamente. Em ambos os 

grupos, o reconhecimento vem de análises sistemáticas de desempenho, através de 

um sistema de avaliação chamado GDP (Gestão de Desempenho por Competência), 

um instrumento importante para a decisão profissional (escolha de funcionários para 

cargos comissionados/de confiança). Este quesito é fundamental ser analisado, tendo 

em vista as atividades bancárias serem grandes detentoras de metas dificílimas a 

serem alcançadas. Tais metas são estipuladas por um órgão do banco chamado Dinop 

(Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações) e, em geral, baseadas em parâmetros 

técnicos de produtividade (quantidade de senhas atendidas nos guichês de 

atendimento, quantidade de envelopes processados, disponibilidade de terminais de 

autoatendimento) e segurança (extravio de malotes, assaltos, diferenças de caixa).Um 

reconhecimento aos seus funcionários  é fundamental para sucesso de seus objetivos. 

A avaliação do cumprimento das metas, como já supracitado, é feita através 

da GDP, que  consiste em uma análise feitas por seus pares (caixas  executivos 

avaliando caixas executivos, por exemplo) e/ou por seus subordinados ou superiores. A 

avaliação é feita tanto de forma objetiva (alcance das metas de produtividade) quanto 

subjetiva (comportamento entre colegas, eficiência de feedbacks, disciplina em serviço). 

Em caso de um funcionário ser avaliado abaixo da média pela GDP, ele pode ser 

penalizado de diversas formas, tais como: a perda do cargo, mudança de local de 

trabalho e o aumento da cobrança por parte de seus superiores (que pode acarretar 

pressão psicológica) pelo cumprimento das metaS. 

Gráfico 10 -  Reconhecimento no trabalho 
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A empresa oferece treinamentos? Uma boa pergunta, haja vista o alto nível 

de exigência dos trabalhos desenvolvidos no banco dito pelos próprios funcionários. 

Dado que as metas estipuladas são bastante difíceis de serem atingidas, pois a 

competição no ramo da atividade bancária  é bastante alta, o banco oferece bastante 

capacitação, através de cursos online (propiciado pela Intranet do BB) e também cursos 

presenciais, inclusive com formação de turmas. Além disso, o Banco do Brasil oferece 

bolsas de estudo parciais para cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. As 

oportunidades são oferecidas para todos, sem distinção de cargos ou tempo de serviço. 

Dado isto,  100% responderam que há um contínuo trabalho voltado a treinamentos e 

capacitações. Quanto a isso, eles não têm o que reclamar. 

Gráfico 11 -  Treinamento 

 

 

Foi perguntado como os funcionários avaliam o nível da comunicação 

interna? Quesito este de suma importância para atividades prestadas, já que, nos 

serviços de tesouraria em bancos, qualquer problema ou falha de comunicação pode 

acarretar problemas graves, tais como perdas de numerário, falha de processos, perda 

de documentos importantes. Quaisquer erros citados podem trazer prejuízos financeiros 

e de imagem para a empresa, cuja consequência pode ser a abertura de um processo 

administrativo em desfavor do funcionário ou, em casos menos graves, uma 

advertência ou pedido de informações. Portanto, falhas em tesouraria por problema de 

comunicação, por mínima que seja, podem trazer problemas graves.  Diante disto, o 

banco tem uma preocupação em passar todas as normas de segurança e procedimento 
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em serviço, culminando no fato de que 100% dos funcionários responderam que o nível 

de comunicação dentro da empresa é satisfatório. 

 

Gráfico 12 -  Comunicação Interna 

 

 

Como ultima pergunta apresentada: Como você avalia seu ambiente de 

trabalho? 80% tiveram sua avaliação boa e 20% excelente.  Fator indispensável para 

uma vivencia saudável proporcionando uma melhor produtividade e sucesso da 

organização. 

 

Gráfico 13 -  Ambiente de Trabalho 
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13.  ANÁLISE DOS RESULTADOS: 

Os elementos motivacionais utilizados pelo Banco do Brasil  S/A, agencia 

1603,  foram analisados a partir de uma pesquisa de Clima organizacional, baseando-

se nas teorias das necessidades humanas de Maslow e na teoria dos dois fatores 

respectivamente. 

De acordo com a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow as 

necessidades possuem níveis que vão da mais elementar para mais complexa, todavia, 

para que chegue as mais complexas é preciso passar primeiro pelas mais comuns que 

são as fisiológicas. O banco trabalha bem esta parte, pois são supridas as 

necessidades básicas pelo nível de benefícios ofertados como visto na pesquisa 

através um bom plano de saúde e um ticket mensal para compra de alimentos. Assim 

são supridas as necessidades fisiológicas, passando para as de segurança, que 

também possui um bom rendimento, pois para adentrar no banco, os funcionários 

passaram por um concurso público, e então tomaram posse de seus respectivos 

cargos. Por se tratar de uma empresa pública de economia mista, os mesmos tem certa 

estabilidade, mesmos sendo regidos pela CLT (Consolidação das leis trabalhistas).  

As necessidades sociais também são supridas pelo alto nível de 

envolvimento e colaboração dos funcionários na empresa. Quando passamos para o 

penúltimo nível da pirâmide, verificamos que os funcionários também gozam de 

reconhecimento através de premiações, elogios e outras formas de recompensas, o 

que faz com que sua estima seja elevada. Por fim, temos o topo da pirâmide, que é o 

sentimento de auto realização, que estão relacionados a autonomia no trabalho bem 

com a participação nas decisões da empresa. Os funcionários deste setor compartilham 

da  participação nos lucros, mas não nas decisões finais.  Contudo, sentem-se bem em 

seu ambiente de trabalho e estão dispostos a desempenharem com excelência suas 

atividades.  

Referente à teoria de Herzberg, damos ênfase aos fatores higiênicos como 

ambiente de trabalho, que foi muito bem relacionado na pesquisa e ainda os benefícios 

e oportunidades de crescimento. Lembramos que esses fatores só evitam a insatisfação 
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no trabalho, porém não fazem que os empregados públicos fiquem completamente 

motivados. Com relação aos fatores motivacionais, que ao compararmos com a 

pirâmide de Maslow está localizado no topo, envolvendo liberdade para tomada de 

decisões, autonomia e outras características pertinentes a este nível, encontra-se  

ainda a desejar, podendo ainda ser desenvolvidas para uma melhor gestão.  A 

presença desses fatores conduz a motivação. 

Todos estes dados mostram a necessidade de uma gestão voltada para 

suprir as necessidades das pessoas com o intuito de proporcionar um clima 

organizacional agradável que contribua para o desenvolvimento pessoal/ profissional 

dos funcionários. Pois todas as organizações seja pública seja privada são formadas 

por pessoas dotadas de competências, habilidades e comportamentos que podem ser 

estimulados por uma gestão participativa voltadas para pessoas. Portanto, faz-se 

necessário conhecimento dos elementos motivacionais dos colaboradores a partir de 

várias ferramentas administrativas como proposto neste trabalho a de clima 

organizacional; pois mediante  os indicadores adotados é possível elaborar a partir dos 

dados estudados um diagnóstico da empresa, tendo como alicerce as informações 

fornecidas pelos colaboradores. Através da pesquisa é possível fazer o planejamento 

de novas ações de melhorias sendo trabalhados  os pontos fortes que devem ser 

maximizados e os pontos fracos que devem ser melhorados. Com todos esses 

procedimentos as organizações só tendem a crescer.  

Algumas sugestões para motivar é criar um ambiente intelectual, onde os 

colaboradores são estimulados a criatividade, inovação. Para WELCH, o ambiente da 

empresa é formado pelas pessoas que lá trabalham se conseguirmos contratar uma 

massa de pessoas abertas à aprendizagem e desafiantes entre si, criará a base de um 

sistema que se auto sustenta no crescimento intelectual. 

Aderir a novas tecnologias é outro ponto interessante, que estimula a 

competividade empresarial, fornecendo assim certa liberdade para que os funcionários 

a utilizem para criar projetos desafiadores, e sejam referencia no mercado. WELCH 

retrata em seu livro os 11 elementos da motivação que, sobretudo em empresas mais 

tecnológicas, existem muitas pessoas que se motivam com projetos desafiadores. 
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 Esses projetos podem ser fonte de crescimento intelectual dos 

colaboradores. Existem diversas formas que podem afetar diretamente os funcionários 

para uma mudança de atitude, mas para isso torna-se fundamental conhecer os 

colaboradores e os elementos motivacionais bem como a influencia que exercem no 

grau de motivação dos funcionários. 

Todo esse estudo demonstra a relevância de estudos na área de gestão de 

pessoas, pois para que as organizações atinjam seus objetivos, nada melhor que ter 

um quadro de funcionários envolvidos e motivados com suas tarefas e atribuições, 

trabalhando com excelência na oferta dos serviços prestados, consequentemente 

ocasionando o sucesso da organização.  

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho procurou analisar os elementos que proporcionam um clima 

agradável para os funcionários que trabalham na Plataforma de suporte Operacional. 

Foi verificada uma série de características que desmotivam como, por exemplo, baixo 

salário. Este fator acaba acarretando um grande desestímulo, pois a complexidade dos 

serviços não é compatível com a remuneração. Apesar de todos os benefícios 

ofertados e levando em consideração  o banco ser o setor de atividade econômica mais 

lucrativa do país, o salário poderia ser melhor. Essa questão de baixo salário é 

frequente em estados da federação com poucos investimentos. Porém de acordo com 

estudos, a partir de certo nível de salário, as pessoas precisam mais que dinheiro para 

ficar motivadas.   

Em contra partida, tivemos fatores propícios nesta empresa e que pode servir 

para muitas outras instituições que é questão dos benefícios ofertados, como ticket,  

alimentação, plano de saúde , que são necessidades fisiológicas , consideradas as 

básicas em relação as outras. Satisfazer as necessidades básicas dos indivíduos torna-

se fator essencial para qualquer indivíduo dentro das mais diversas organizações, pois 

sendo supridas tais necessidades, os funcionários se sentem mais seguros, e 

despreocupados com as necessidades básicas para a sobrevivência. 
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Outro fator é a desvalorização dos funcionários mais antigos. É interessante 

focar que deve haver estratégias contínuas, pois a motivação é distinta em cada fase 

da vida e  sofre mutações em  diversas situações. Não existe fórmula mágica tendo em 

vista a motivação ser intrínseca, e auto motivadora. Portanto, o certo não é motivar 

outras pessoas, mas sim fornecer mecanismos para que as próprias pessoas criem a 

motivação dentro delas. 

A parir deste estudo, verificou-se que há uma necessidade de novas políticas 

para esta área de gestão de Pessoas. Pois na essência, tanto os fatores higiênicos 

quanto os motivacionais são correspondidos conforme suas necessidades. Não 

obstante, destacamos as limitações do estudo, tendo em vista a amostrar ser pequena 

e pertencente a único setor. 

Para concluir, ressaltamos a importância de novos estudos relacionados a 

motivação de funcionários ou empregados públicos, pois como já foi abordado é  

próprio para as organizações  , desenvolver uma política de gestão  que proporcionem 

um estado de motivação e satisfação com o seu ambiente de trabalho e as atividades 

executadas na instituição.  Afinal, empresas anseiam lucros, e para que alcancem com 

exatidão seus objetivos, e essencial estarem preparados e motivados. 
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