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Resumo 

Este estudo exploratório buscou investigar os fatores motivacionais que 

levam os funcionários do setor público brasileiro a desempenhar bem suas 

atividades. Foi realizado um estudo de caso com empregados do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A pesquisa se desenvolveu a 

partir de um roteiro previamente estabelecido, formulado de acordo com revisão 

da literatura e das suposições levantadas pelo pesquisador. O estudo contou com a 

participação de 13 entrevistados. A partir da análise de conteúdo das entrevistas, 

foi possível verificar que o principal fator que leva um funcionário da instituição 

estudada a se manter motivado e a desempenhar bem suas atividades é a vontade 

de fazer carreira na instituição e de crescer hierarquicamente. Os entrevistados 

relataram a existência de um bom clima organizacional, mais em função do corpo 

funcional se manter quase inalterado ao longo do tempo do que por uma gestão de 

pessoas voltada para este fim. Muitos dos participantes entrevistados também 

relataram o orgulho de fazer parte da empresa. Alguns afirmaram ter orgulho de 

serem funcionários públicos e de seus esforços contribuírem para o crescimento 

do Brasil.  
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Abstract 

This exploratory research focused on an investigation of the emotional 

factors that  cause Brazilian sector employees to perform their tasks well.   A case 

study was carried out using Brazilian Social and Development Bank employees.  

The research was conducted based on previously established guidelines, garnered  

from  the review of literature and the assumptions derived by the researcher. A 

total of 13 people participated in the study. Based on the analysis of information 

gathered from the interviews, it was possible to verify that the main factor, that 

caused an employee from the company researched to remain motivated and to 

perform well in his tasks, was his desire to grow in the company and move up the 

corporate latter, thus improving his career potential. The participants stated that 

the existence of a good organizational climate was due to the fact that the 

employees were willing to work  with the company for a long time.  Many of the 

participants expressed their pride in being a part of the company.  For some, being 

public employees who were contributing to the growth of Brazil, was a source of 

pride.       
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1. Introdução 

 

Ao longo das últimas décadas, estudos têm sido feitos sobre indivíduos em 

ambientes organizacionais, tentando descobrir o que faz uma pessoa ter um bom 

desempenho.  

Schikmann (2010) entende por bom desempenho a realização do trabalho 

de forma eficiente, eficaz e efetiva. Em outras palavras, o trabalho sendo realizado 

da melhor forma possível, direcionado para o alcance dos objetivos e metas da 

organização, atingindo os resultados desejados no prazo previsto e satisfazendo 

aqueles para os quais o trabalho é realizado de forma permanente e contínua.  

Existem autores que destacam a motivação como fator que leva a um bom 

desempenho do indivíduo no trabalho, concentrando seus esforços em descobrir o 

que o faz ser motivado (Vroom, 1964; Locke, 1968; Locke e Latham, 1990; 

Miner, 2005). A literatura tem divergido sobre as razões que levam os indivíduos 

realizarem bem seu trabalho. Outros, por sua vez, contestam o fato de que exista 

uma relação causal entre motivação e desempenho (Sievers, 1990).  

Ainda sobre a motivação, diversas escolas da Administração versaram sobre 

o assunto, distinguindo as motivações intrínsecas aos indivíduos das extrínsecas, 

onde as primeiras geralmente são consideradas de mais alto nível do que as outras. 

Outro ponto importante discutido é sobre o papel do líder na performance 

do subordinado. Alguns autores defendem a ideia de que a forma de liderança vai 

refletir diretamente na motivação do funcionário e consequentemente em sua 

eficiência (Bennis e Powell, 2000; Yukl et al., 2009; Mclaren et al., 2008).  

Grande parte da literatura está voltada para o ambiente do setor privado, 

onde as teorias clássicas de liderança e motivação foram estudadas e testadas. 

Poucos estudos foram feitos com o objetivo de observar a aplicação do arcabouço 

teórico sobre motivação no setor público brasileiro. 

O setor público possui particularidades em relação ao processo de 

contratação, estabilidade de emprego e sistemática de progressão de carreira. É 

interessante avalizar o desenvolvimento da motivação nesse cenário.  

Os órgãos da administração pública contratam através do regime estatutário 

ou da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). No primeiro, os servidores têm 

estabilidade garantida pela Constituição de 1988, só podendo perder o emprego 
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em casos de faltas graves. Apesar da aprovação da Emenda Constitucional 

número 19, de maio de 1998, onde se buscou a flexibilização da estabilidade no 

serviço público, permitindo demissões por insuficiência de desempenho ou por 

necessidade de redução de despesas com pessoal, como esta não foi 

regulamentada até os dias atuais, não teve resultados práticos (Pacheco, 2002). 

Os que são regidos pela CLT não têm estabilidade garantida por lei, apesar 

de na prática demissões só ocorrerem por justa causa. Não se houve falar em 

demissões em estatais para redução de custos, adequação de salários aos cargos 

exercidos, otimização da mão de obra, entre outros argumentos tão comuns na 

iniciativa privada. 

As instituições Públicas têm por obrigação oferecer bens e serviços públicos 

de qualidade à sociedade. A qualidade e a adequação dos serviços às necessidades 

dos usuários são hoje aspectos críticos para o bom desempenho de qualquer órgão 

ou entidade da administração pública (Schikmann, 2010). Para isto, é necessário 

que seus funcionários estejam dispostos a realizar suas atividades da forma mais 

eficiente possível. Essa visão vem do entendimento de que o funcionário público é 

estratégico para a Administração Pública. Almeida et al. (1993) destacam que 

desde a década de 30 até os dias atuais, as práticas de gestão de pessoas estão 

mudando na administração pública, onde o indivíduo passa a ser reconhecido 

como essencial para o sucesso organizacional, tornando-se cada vez mais 

estratégico, apesar de ainda se encontrar instituições que utilizam práticas 

ultrapassadas.  

Com o objetivo de analisar os fatores que motivam funcionários públicos a 

desempenhar bem suas atividades, foi feito um estudo de caso no Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), empresa pública que é o 

principal instrumento de financiamento de longo prazo existente no país para a 

realização de investimentos em todos os segmentos da economia.  

 

1.1 Objetivo do Estudo 

 

O objetivo deste estudo de caso é analisar quais são os fatores 

motivacionais capazes de influenciar a performance de um funcionário público no 

desempenho de suas funções, especificamente os funcionários recém contratados. 
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O estudo buscou observar se a motivação que influencia o indivíduo a 

querer ingressar na instituição é a mesma que irá influenciá-lo a ter um bom 

desempenho em suas funções, se o gestor influencia na motivação dos 

funcionários e qual o impacto da relação diferenciada de trabalho (estabilidade, 

progressão na carreira, benefícios incorporados por tempo de serviço, entre 

outros) na motivação do empregado.   

 

1.2 Problema do Estudo 

 

O estudo buscou responder a algumas perguntas:  

Quais são os fatores motivacionais considerados mais relevantes pelos 

funcionários recém contratados do BNDES que influenciam seus desempenhos 

em suas respectivas funções? A motivação inicial para o indivíduo ingressar no 

BNDES é a mesma que o influencia a ter um bom desempenho em suas funções? 

Os gestores têm influencia sobre a motivação dos funcionários para 

desempenharem bem suas funções? Qual o impacto das particularidades da 

relação de trabalho de uma empresa pública na motivação dos seus funcionários? 

 

1.3 Relevância do Estudo 

 

A influência da motivação no bom desempenho do funcionário, há um 

tempo considerável, é alvo de estudo de diversos autores.  Entretanto, grande 

parte desses estudos utilizou empresas do setor privado como amostras em suas 

pesquisas. 

Poucos estudos utilizam o setor público brasileiro como fonte de análise. 

Cada vez mais a sociedade exige das organizações públicas prestação de 

serviços de qualidade. Desta forma, é relevante que sejam estudados quais são os 

fatores que motivam seus funcionários a desempenhar bem as suas funções.  

Para Nunberg (1998), são fundamentais o desenvolvimento e motivação de 

funcionários competentes para o desempenho das atividades essenciais de 

governo. 

Observar a aplicação do conhecimento existente sobre influência da 

motivação no desempenho dos funcionários públicos torna-se interessante, 
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principalmente em função das peculiaridades existentes na relação de trabalho 

com o empregador (estabilidade, progressão na carreira, benefícios incorporados 

por tempo de serviço, entre outros). É fundamental investigar como falar em 

motivação extrínseca em um ambiente onde a recompensa será a mesma, sendo o 

funcionário produtivo ou não, e onde ascensão na carreira se dará de forma similar 

entre os indivíduos, mais por tempo de serviço e por indicações, do que por 

meritocracia objetiva. 

Como estimular a motivação intrínseca, uma vez que não existe em grande 

parte do setor público brasileiro um sistema de avaliação formal de desempenho 

dos seus funcionários, além da falta de uma cultura de feedback entre gestores e 

subordinados.  

Estudos sobre influência da motivação no bom desempenho do funcionário 

do setor público brasileiro pode ainda contribuir para que os gestores da 

administração pública preparem-se para atender aos anseios de seus subordinados, 

visando uma prestação de serviços de qualidade. 

Este estudo de caso pode ser ponto de partida para outros estudos em outras 

organizações públicas, ajudando assim a administração destas a empreender 

medidas que promovam a excelência no serviço público brasileiro.  

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

O objetivo deste estudo de caso é analisar quais são os fatores 

motivacionais capazes de influenciar a performance de um funcionário público no 

desempenho de suas funções. 

O estudo buscou observar se a motivação que influencia o indivíduo a 

querer ingressar na instituição é a mesma que irá influenciá-lo a ter um bom 

desempenho nas suas funções, qual a relevância do gestor na motivação dos 

funcionários e qual o impacto da relação diferenciada de trabalho (estabilidade, 

progressão na carreira, benefícios incorporados por tempo de serviço, entre 

outros) na motivação do empregado. 

Não é foco deste estudo analisar se os funcionários do BNDES podem ser 

classificados como motivados, nem a capacidade dos gestores atuais em 

influenciar a performance de seus funcionários.  
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É interessante destacar que este estudo parte da premissa que a motivação 

de um funcionário influência em seu desempenho profissional dentro de uma 

empresa, corroborando com as teorias que defendem essa ideia. 

Sabe-se que há estudos contrários a essa afirmação, mas não é objetivo desta 

pesquisa confrontar um arcabouço teórico com o outro. 

O estudo de caso foi realizado no BNDES, em sua sede na cidade do Rio de 

Janeiro. O estudo limitou-se aos funcionários públicos de carreira do corpo 

técnico do nível superior da instituição com no máximo 3 anos de empresa. 
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2. Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta a literatura sobre motivação, liderança e a gestão de 

pessoas na administração pública brasileira que foi revista. A evolução do 

pensamento organizacional sobre motivação, as teorias motivacionais de conteúdo 

e processo e a literatura sobre liderança nas organizações são itens relacionados, 

portanto apresenta-se também uma breve revisão sobre esses assuntos. 

 

2.1 O que é Motivação 

O termo motivação (palavra derivada do latim motivus, que significa mover) 

indica o processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos estimula a ação ou 

comportamento humano (Maximiano 2000). Bergamini (1990) diz que a 

motivação é considerada como alguma coisa tipicamente interna a cada um e vista 

como uma força propulsora que se encontra escondida dentro de cada um.  

As razões do comportamento humano muitas vezes não são óbvias ou 

conscientes, mas geralmente buscam satisfazer um desejo ou necessidade 

específica do indivíduo. Locke e Latham (1990) dizem que devido a seu caráter 

interno, não é possível medir a motivação, mas apenas os seus reflexos, através do 

comportamento do sujeito. Estar motivado não deve ser confundido com situações 

em que se experimentam momentos de alegria, de entusiasmo de bem-estar ou de 

euforia (Bergamini, 1998). 

White (1959) argumenta que comportamentos espontâneos podem ser 

facilmente entendidos, como a necessidade que o indivíduo tem de se sentir 

competente ou de atuar com eficiência ao lidar com o seu ambiente de trabalho. 

Muitos pesquisadores que estudam a motivação humana têm feito distinções 

objetivas entre motivações intrínsecas e extrínsecas ao comportamento humano. 

Deci (1972) diz que uma pessoa motivada intrinsecamente realiza uma tarefa bem 

feita sem uma recompensa aparente, apenas pelo cumprimento do objetivo em si. 

Já uma pessoa motivada extrinsecamente realiza a tarefa da forma esperada, por 

causa da recompensa externa, que passa a ser seu objetivo. O comportamento 

extrinsecamente motivado é instrumental e requer um estímulo inicial ou o 

destaque de sua instrumentalidade (Rigby et al., 1992). 
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Bergamini (1990) faz distinção entre motivação e movimento. Este último 

vem a ser uma simples reação comportamental do indivíduo aos fatores que se 

encontram no meio ambiente. Diversas teorias comportamentalistas ou 

behavioristas estudaram os efeitos de estímulos externos nas respostas 

comportamentais de indivíduos ou animais. De acordo com tais teorias, as ações 

das pessoas em suas diversas circunstâncias de vida são dirigidas por aqueles que 

manipulam as variáveis existentes no ambiente, transformando-as em 

recompensas ou punições (Bergamini, 1990).  

As teorias sociais cognitivas propõem diferenças importantes entre estes 

dois tipos de motivação. Deci e Ryan (1985) vão relacionar a motivação intrínseca 

com construtos mais valiosos, como competência, autodeterminação e autonomia, 

enquanto a extrínseca reflete apenas um comportamento para obter uma 

recompensa exterior. Fair e Silvestri (1992) concluem que a motivação intrínseca 

é “universalmente” considerada superior relativamente à motivação extrínseca. 

Deci e Ryan (1985), ao proporem a Teoria da Autodeterminação, indicam que a 

motivação intrínseca é determinada pela satisfação das necessidades psicológicas 

básicas de autodeterminação ou autonomia, de competência e de pertencer ou de 

estar vinculado a outras pessoas.  

Esta linha de pensamento conduziu diversas pesquisas a fim de demonstrar 

os efeitos de recompensas externas na motivação intrínseca. Derci e Ryan 

(1985,1987) demonstram que recompensas tangíveis, como dinheiro, prêmios, 

símbolos, entre outras, diminuem a motivação intrínseca, ao passo que elogios 

aumentam. Cameron e Pierce (1994) conduziram pesquisa que identificou que 

recompensas tangíveis tendem a diminuir a motivação intrínseca, quando são 

esperadas. Caso contrário, não têm efeito sobre ela. Na mesma pesquisa, 

verificaram que elogios aumentam este tipo de motivação.  

Carton (1996) questiona a validade dos estudos conduzidos por autores 

desta linha de pensamento, que chegaram à conclusão de que recompensas 

tangíveis reduzem a motivação intrínseca. Segundo o autor, se estas pesquisas 

fossem interpretadas de outra forma, a conclusão não seria que recompensas 

tangíveis devessem ser evitadas e sim que elas podem ser usadas desde que 

administradas da forma certa, no tempo e frequência adequados. 

Deci e Ryan (1985) distinguiram quatro tipos de regulação extrínseca: a 

regulação externa, que descreve comportamentos regulados por contingências 
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externas ao indivíduo, como promessas de recompensas ou ameaças de punições; 

a regulação introjetada se traduz em comportamentos motivados por pressões 

internas, onde o indivíduo age de tal forma por sentimento de dever ou por se 

sentir culpado, caso não aja daquela forma; a regulação identificada surge quando 

o comportamento é adotado pelo indivíduo, por ele sentir importância em tal 

comportamento. Ocorre quando o sujeito incorpora valores a sua personalidade. 

Finalmente, a regulação integrada, que é a mais autônoma e  autodeterminada 

forma de motivação extrínseca. Resulta da integração de identificadores separados 

em um único sentido coerente de ser. 

Outro construto importante é o comportamento amotivado, que ocorre 

quando o comportamento do indivíduo é dirigido por forças que estão fora de seu 

controle (Deci e Ryan, 1985). Nesta situação, o indivíduo não pode ser 

classificado nem de intrinsecamente nem de extrinsecamente motivado.   

Em pesquisas mais recentes, Derci e Ryan (1991) demonstraram que o 

comportamento extrinsecamente motivado também pode ser autodeterminado. 

Esta nova linha de pesquisa compreende a motivação intrínseca e extrínseca ao 

longo de uma linha contínua de regulação, onde em um extremo está a regulação 

externa, que representa o padrão clássico de obtenção de recompensa externa ou 

evitar punições. No outro extremo, está a regulação integrada, representando a 

motivação intrínseca.  

Entre os extremos, situam-se as condições intermediárias e sequenciais da 

regulação, fazendo com que em certos pontos a regulação externa possa se 

transformar em autorregulação. Isto acontece quando a regulação externa 

promove uma coerência maior na personalidade do indivíduo, ocasionando uma 

satisfação também maior no relacionamento com o ambiente social. Ocorre assim 

uma integração, fazendo com que a pessoa não efetue apenas o que lhe interessa, 

mas também atividades que não lhe interessam, mas que o façam se sentir bem 

com a sociedade, permitindo-lhe que se sinta com autonomia e relacionado com 

outros indivíduos.  

Este processo de internalização e integração é o meio pelo qual a motivação 

extrínseca se torna autodeterminada, assim como a motivação intrínseca. Rigby et 

al. (1992) afirmam que, embora a motivação intrínseca e a extrínseca 

autorregulada ajam diferentemente, até pela última ser instrumental, as duas têm 

similaridades, porque ambas representam  autonomia e autodeterminação.  
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Fortier et al. (1995), em seus estudos sobre motivação acadêmica e 

performance escolar, ao testarem o modelo de Derci e Ryan (1985), comprovaram 

que a performance escolar está positivamente correlacionada à motivação 

acadêmica intrínseca. Desta forma, os alunos que se sentiam competentes e com 

autodeterminação no contexto escolar desenvolviam uma motivação intrínseca 

que os levava a obter melhores graduações. Williams et al. (1997) concluíram, a 

partir de seus estudos sobre “motivação como fator subjacente na escolha da 

especialização médica”, que alunos tendem a aumentar o interesse nas 

especializações onde recebem apoio dos instrutores em sua autonomia no 

processo de aprendizado. Assim, este apoio tende a engrandecer a qualidade do 

aprendizado do aluno, positivando seu crescimento profissional e a satisfação em 

sua carreira. 

Ainda no campo da motivação intrínseca e extrínseca, Bergamini (1998) diz 

que a grande preocupação do superior não deve ser a de buscar o que deve ser 

feito para motivar os funcionários, e sim estar orientada no encontro de estratégias 

que visem evitar desmotivar aqueles que chegam motivados para o seu primeiro 

dia de trabalho.  

É importante ressaltar que a motivação que faz com que um indivíduo tenha 

um padrão de comportamento, possivelmente não será a mesma motivação para 

que outro indivíduo tenha comportamento similar. Desta forma, cabe ao gerente 

entender quais são os fatores que levam um funcionário a ficar motivado, no 

sentido de poder tentar oferecer meios para que este indivíduo tenha os fatores de 

satisfação em seu trabalho que o motivem (Bergamini, 1990). A motivação com o 

seu caráter claramente intrínseco deve servi-se de fatores existentes no meio 

ambiente como meio de satisfazer uma necessidade interna (Bergamini, 1990). 

Haak (1998) defende que o trabalho só poderá ser chamado de motivado, 

quando os itens relacionados à motivação, a reconhecimento, à responsabilidade, 

à realização, a progresso e crescimento pessoal, estiverem presentes.  

Leboyer (1994) distingue o significado do trabalho nas seguintes dimensões: 

• Variedade das aptidões e das capacidades colocadas em jogo no 

cargo; 

• Identidade do cargo – possibilidade de cada trabalhador identificar o 

trabalho que fez por si mesmo; 
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• Valor do cargo – importância e utilidade aos olhos de quem o 

desempenha; 

• Autonomia – grau de liberdade no próprio trabalho e de decidir 

sobre como realizar suas tarefas; 

• Informação sobre o resultado de seus esforços. 

 

Haak (2000), em seu estudo sobre a influência de programas de Qualidade 

Total na mudança de comportamento dos funcionários, concluiu que o programa 

acarreta a sensação de maior significado do trabalho por parte do funcionário, e 

que isto levou ao incremento na motivação. Pode-se deduzir a partir daí que o 

significado do trabalho para o empregado é fator primordial para a sua motivação 

intrínseca. 

Autores como Leboyer (1994) salientam que pesquisas apontam para uma 

crise de motivação que afeta indistintamente todas as categorias profissionais. 

Ouvem-se, em todos os setores, reclamações acerca da perda de valores 

tradicionais do trabalho, fazendo com que seu valor se limite às vantagens 

materiais que ele traz e suportá-lo se prende à necessidade de ganhar a vida. Isso 

contraria aqueles que acreditam no trabalho como referencial de autoestima. 

Sievers (1990) afirma que como o sentido do trabalho foi perdido e com ele a 

capacidade do significado como fonte coordenadora e integradora das ações de 

cada indivíduo e de suas respectivas interações com outros, o tema “motivação” 

teve que ser inventado.  

 

2.2 Evolução do Pensamento Organizacional sobre Motivação 

 

Ao desenvolver a Administração Científica, Taylor (1911) subjugou a 

motivação do trabalhador a uma mera questão econômica, dizendo que o sujeito 

seria mais produtivo se fosse bem recompensado financeiramente para tal. Como 

precondição, bastaria apenas que ele fosse bem treinado na forma mais eficiente 

em executar a tarefa para a qual fosse alocado. Nasce daí o conceito do homo 

economicus, onde a pessoa é motivada exclusivamente pelo dinheiro. 

 Bergamini (1998) ressalta que em muitas culturas as diretrizes 

administrativas tomaram por base o enfoque da Administração Científica, uma 

vez que os administradores acreditavam ser possível fazer com que os 
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empregados assumissem qualquer tipo de conduta, onde era esperado que o 

gerente administrador devesse mudar o comportamento dos subordinados, de 

forma a fazê-los adotar comportamentos predeterminados pela orientação 

filosófica da organização. As teorias que partem deste pressuposto entendem o ser 

humano como um sistema aberto, composto de partes que interagem entre si de 

forma organizada e previsível (Bergamini, 1990). Desta forma, seria fácil para o 

administrador alterar as entradas do sistema, para que o resultado, no caso, o 

comportamento do subordinado, fosse o esperado por ele ou por sua organização.  

Bergamini (1998) relata a ocorrência de três efeitos na motivação baseada 

em recompensas extrínsecas: 1º Efeito – Reação positiva imediata, uma vez que a 

recompensa extra é vista como “algo mais” por um mesmo trabalho realizado 

antes, levando a uma motivação extra inicial. Esta reação tem vida curta. Passada 

a novidade, o estado de euforia dos empregados será substituído por 

considerações bem menos positivas; 2º Efeito – Uma vez instaurada a premiação 

extra dificilmente esta poderá ser retirada, pois isso poderia ter um caráter de 

punição, o que diminuiria o empenho; 3º Efeito - Sensação de injustiça ou  

inequidade, caso os critérios de atribuição de prêmios não estejam muito bem 

claramente estabelecidos. 

Bergamini (1990) diz que o maior perigo de as empresas considerarem 

fatores extrínsecos aos indivíduos, como força motriz para sua motivação, é o de 

levar as organizações a cometerem erros grosseiros e perda de esforços e tempo 

com medidas como horário flexível, férias extras, concessões de prêmios, 

benefícios extras, entre outras. 

Este modelo de administração científica foi duramente questionado por 

Elton Mayo que, segundo Kermally (2004), a partir de um estudo por ele 

realizado em 1927, conhecido como a experiência de Hawthorne, concluiu que, 

em se tratando de produtividade, o fator humano se sobrepõe às condições físicas.  

A produtividade do trabalhador não é resultado apenas de incentivos 

salariais, mas é obtida também pelas normas do grupo no qual ele está inserido. 

Segundo Mayo, o operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro 

de um grupo que proporciona estreita relação entre os indivíduos e um 

relacionamento de camaradagem. Mayo definiu este fenômeno como grupo 

informal. Grupos informais têm muito menos estrutura e maior probabilidade de 

serem baseados em amizade. As normas podem ser rígidas, mas raramente são 



 21 

apresentadas por escrito aos membros. O efeito no comportamento pode ser forte 

se os indivíduos estiverem motivados por aceitação social (Engel et al., 1969).  

Surgiu a partir do referido trabalho de Mayo, o modelo de Relações 

Humanas, onde o indivíduo é motivado pela necessidade de fazer parte de um 

grupo social e passa a ser reconhecido pelos outros como integrante desde grupo. 

Surge então o conceito de homo social, em contraponto ao homo economicus, 

onde o homem é voltado para a vida em sociedade e em grupos sociais.  

Kermally (2004) destaca que o bom desempenho do empregado depende 

fundamentalmente da rede de relacionamento do trabalhador, logo, o melhor 

método de motivação é caracterizado pela ênfase no social, uma vez que 

trabalhadores satisfeitos produzem mais. 

Sievers (1990) critica a visão na Administração sobre motivação, uma vez 

que os estudos tentam estabelecer uma relação causal entre motivação e 

comportamento, onde o último é determinado pela primeira. O autor afirma ainda 

que a motivação, como tópico, deixou de ser um conceito científico no auxílio do 

entendimento do homem e de sua constituição individual. Transformou-se em um 

instrumento pragmático para influenciar o comportamento humano, convertendo-

se em um instrumento de invasão, manipulação e controle dos dirigentes sobre 

seus subordinados.  

 

 

2.3 Teorias Motivacionais de Conteúdo e Processo 

 

Tribbet e Rush (1984) classificam as teorias motivacionais em dois grupos: 

Teorias de Conteúdo e de Processo. 

As teorias motivacionais de conteúdo são aquelas que se relacionam com o 

que está dentro do indivíduo e que é responsável por seu comportamento e atitude. 

Em sua essência, buscam as necessidades que os seres humanos têm, em maior ou 

menor grau, para se satisfazerem. Propõem que, ao se atender uma necessidade, 

cria-se uma satisfação no empregado, que o torna mais produtivo. Muitas críticas 

sobre estas teorias recaem na premissa de que todas as pessoas têm os mesmos 

tipos de necessidades e que estas devem ser atendidas pelo ambiente  

organizacional.  
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Ao atender uma necessidade, o sujeito passa automaticamente a procurar se 

satisfazer com outra necessidade hierarquicamente acima, nunca estando ele  

plenamente satisfeito. Caso uma necessidade não seja alcançada, instaura-se no 

trabalhador um sentimento de insatisfação, o que gera comportamentos negativos 

no ambiente organizacional.  

As duas teorias mais importantes deste grupo são as Teorias da Hierarquia 

das Necessidades (Maslow, 1943) e a dos Dois Fatores (Herzberg, 1959).  

As teorias de processo da motivação procuram entender como um 

comportamento é ativado, dirigido, mantido e encerrado. Para Ramos (1990), as 

teorias de processo representam modelos cognitivos, estudando mecanismos 

psicológicos que envolvem o processamento da motivação, onde se incluem a 

análise da autopercepção, a tomada de decisões, conceitos de consonância e 

dissonância, concomitância de fatores determinantes, estabelecimento de metas, 

atribuições de valores, e influência das variáveis relacionadas com o indivíduo,  

ambiente e trabalho. Ou seja, estas teorias levam em consideração que cada 

indivíduo tem a sua necessidade e focam seus esforços em entender como estas 

diferenças de necessidades são criadas. E ainda, como o sujeito avalia as 

alternativas de ação, como define as metas e como seleciona o comportamento 

adequado para determinada situação.  

A premissa básica é a existência de crenças, valores e expectativas, a partir 

das quais se avaliam quais as consequências previsíveis, quando uma alternativa é 

escolhida. Bergamini (1998) ressalta que essa forma de compreensão do processo 

motivacional é criticada por certos autores, na medida em que afirmam ser esse 

esquema insuficiente para explicar o aspecto existencial da relação entre a 

motivação e a construção de uma identidade pessoal. Além de tal enfoque não 

levar em conta as possíveis distorções do intelecto humano no processo de 

percepção da realidade nas quais as pessoas se sentem envolvidas. 

As teorias mais importantes deste grupo são: Teoria da Equidade (Adams, 

1963), Teoria da Expectância (Vroom, 1964) e Teoria do Estabelecimento de 

Objetivos (Locke, 1968).  

Desta forma, podemos resumir a diferença entre os dois grupos à procura 

das teorias de conteúdo para explicar “o que motiva” e à procura das teorias de 

processo para saber “como motivar”. 
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2.3.1 – Teoria da Hierarquia das Necessidades  

 

Maslow (1943) desenvolveu a sua teoria de hierarquia de necessidades, a 

partir da premissa de que os seres humanos são motivados pelo desejo de 

satisfazer tipos de necessidades específicas, que estas são universais e 

hierarquizadas. Quando uma necessidade é relativamente satisfeita, a próxima 

passa a ser preponderante no comportamento do indivíduo. A necessidade 

hierarquicamente superior só passa a influenciar o comportamento, quando as 

inferiores estão satisfeitas. Uma vez satisfeita, aquela necessidade não mais é 

suficiente para motivar a pessoa.  

Maslow (1943) definiu como cinco, sendo os grupos de necessidades: 

Fisiológicas (necessidades básicas de sobrevivência biológicas); Segurança 

(assegurar a estabilidade das pessoas); Sociais (integração e relacionamento 

humano); Estima (fatores internos como autorespeito e externo como 

reconhecimento); Autorrealização (concretização do potencial individual). 

Existem, portanto, duas classes de necessidades, as de baixo nível: 

fisiológicas e segurança, que são satisfeitas externamente, e as de alto nível: 

sociais, estima e autorrealização, que são satisfeitas internamente.  

Spector (2006) ressalta que Maslow desenvolveu sua teoria a partir de sua 

experiência em psicologia clínica e que a sua utilização em ambiente de trabalho 

carece de fundamentos empíricos. Até por este motivo, o uso desta teoria em 

ambientes organizacionais tem uma série de problemas. As pessoas não irão 

satisfazer todas as suas necessidades no trabalho, principalmente as de ordem 

superior. Valores individuais podem inverter a ordem das necessidades. Muitas 

vezes, as necessidades se sobrepõem e atuam ao mesmo tempo.  

Jex (2002) argumenta que apesar de faltarem pesquisas de campo para 

confirmar todos os pressupostos desta teoria, por ela ser simples e de fácil 

entendimento, ela teve grande aceitação dentro das empresas. 

 

 

2.3.2 – Teoria dos Dois Fatores 

 

Herzberg (1959) desenvolveu a teoria dos dois fatores, também chamada de 

teoria dos fatores higiênicos e motivacionais. Os fatores higiênicos são aqueles 
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que estão relacionados com o ambiente de trabalho. Portanto, são aspectos 

extrínsecos ao trabalho, como salário, relações interpessoais, políticas da 

orgarnização entre outros, que podem gerar insatisfação. Os fatores motivacionais 

que são aspectos intrínsecos ao trabalho, como: realizações, desafios, progresso 

profissional, o próprio trabalho em si, entre outros que podem gerar satisfação.  

Bergamini (1990) reforça que quando a ação tem como origem o potencial 

propulsor interno ao indivíduo, a origem de uma atitude comportamental é a 

motivação. Bergamini (1998) ressalta que a importância da pesquisa desenvolvida 

por Herzberg é permitir que se perceba a diferença entre os fatores chamados de 

higiênicos, que não motivam, mas tão somente neutralizam a insatisfação e 

aqueles que representam a verdadeira fonte de satisfação motivacional.  

Naoum (2001) propõe que os fatores higiênicos levam os trabalhadores a 

questionar o porquê de se trabalhar em determinado lugar, enquanto os fatores 

motivacionais os levam a analisar se vale se esforçar em determinado emprego.  

Bergamini (1998), citando Herzberg (1964), comenta que para este autor a 

satisfação no trabalho não é um conceito unidimensional que varia do não para o 

sim. É um conceito bidimensional, onde os fatores higiênicos levam da 

insatisfação à não insatisfação, enquanto os fatores motivacionais levam da não 

satisfação à satisfação. Porém, cada indivíduo terá um fator determinante para seu 

comportamento. 

Miner (2005) conclui que indivíduos com fatores higiênicos mais 

exarcebados tendem a correr menos riscos e só são estimulados por períodos 

curtos de tempo sem recompensas externas. Além disso, mais e mais fatores 

higiênicos são precisos ser disponibilizados para que tenham o mesmo nível de 

desempenho. 

Assim como na literatura sobre motivação extrínseca, a teoria dos dois 

fatores diz que uma vez retirados os fatores higiênicos que suportam uma 

determinada atividade comportamental, esta cessa, enquanto que, se a atividade 

comportamental for suportada pela motivação, o indivíduo continua a agir por si 

mesmo o tempo necessário para que sua necessidade interior seja satisfeita 

(Bergamini, 1990). 

A teoria dos dois fatores sofreu diversas críticas, como as de Brenner et al. 

(1971), que argumentam que o método utilizado por Herzberg apresenta diversas 

falhas, entre as quais, por basear-se em uma pequena amostra a partir da qual se 
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fizeram generalizações e a simplificação da natureza da satisfação no trabalho, 

não tentando medir a satisfação global no trabalho de cada participante. 

De qualquer forma, esta teoria teve muita contribuição para o estudo da 

motivação nas empresas por ter saído dos laboratórios, ter ido buscar dados nas 

organizações e ter mostrado a importância para o indivíduo de um trabalho 

relevante.  

  

 

2.3.3 Teoria do Estabelecimento de Objetivos  

 

Locke (1968) concluiu que trabalhar em direção  a algum objetivo constitui 

uma grande fonte de motivação. Os objetivos específicos melhoram o 

desempenho, enquanto os difíceis, quando aceitos pela pessoa, resultam em 

desempenho mais elevado do que os objetivos fáceis. Os experimentos de Locke e 

Latham (1990) verificaram que os objetivos mais difíceis geram melhores 

desempenhos do que os menos difíceis. Porém, se os objetivos são impossíveis, o 

desempenho não se mantém, uma vez que pode levar à frustração que, muito 

frequentemente, precipita um estado interno no qual a autoimagem é seriamente 

danificada (Bergamini, 1998).  

Objetivos específicos geram melhores desempenhos do que objetivos vagos. 

O reconhecimento de resultados positivos motiva as pessoas, o que gera melhor 

desempenho para futuros objetivos. O comprometimento com os objetivos motiva 

os indivíduos a um melhor desempenho, quando eles são aceitos.  

Latham (2003) reitera que metas difíceis levam a desempenho superior, se 

comparadas a metas menos difíceis. Ou seja, mantendo-se as demais variáveis e 

existindo comprometimento, estabelecer metas difíceis, porém possíveis de serem 

alcançadas, levará os funcionários a terem melhores desempenhos. Variáveis 

como remuneração, feedback e envolvimento no processo decisório somente 

influenciam o desempenho, porque conduzem ao comprometimento com metas 

difíceis, o que por sua vez influencia  a persistência em descobrir como atingir tais 

objetivos. 

Alguns estudos mostram que o feedback positivo tende a aumentar a 

percepção da competência, reforçando a motivação intrínseca, enquanto feedback 
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negativo tende a diminuir a percepção de competência e diminui a motivação 

intrínseca (Delci e Cássio, 1972).  

Rigby et al. (1992) reforçam que isto só ocorre, quando o feedback positivo  

está contido em um comportamento  autodeterminado, administrado de  forma 

autônoma e através de apoio, como por exemplo, a forma informacional.  

Miner (2005) reforça que o comprometimento está positivamente 

correlacionado ao desempenho. O comprometimento é aqui entendido como o 

esforço do indivíduo em atingir o objetivo traçado, seja este objetivo atribuído, 

negociado ou interno ao próprio sujeito. Simplesmente aceitar um objetivo faz 

com que o grau de comprometimento seja mais baixo, o que ocorre 

principalmente aos objetivos atribuídos pela empresa. 

Haak (2000) afirma que cresce nos dias atuais o desejo de maiores 

autonomia e participação, de experiências significativas de trabalho e de maior 

envolvimento nas decisões que afetam os indivíduos. A partir de seu estudo, a 

autora concluiu que fatores como objetivos claramente definidos e desafiadores, 

pessoas satisfeitas com as condições oferecidas de trabalho e com compreensão 

sobre a importância deste, são importantíssimos para que indivíduos demonstrem 

maior interesse não só pela tarefa como pela qualidade de seu trabalho.  

 

 

2.3.4 Teoria da Equidade 

 

Adams (1963) propõe a teoria da equidade, onde o indivíduo não apenas se 

preocupa com o valor da recompensa pelo trabalho prestado, mas também se ela é 

condizente com o esforço despendido. Segundo o autor, os trabalhadores tendem a 

comparar seus esforços e suas recompensas com os esforços e recompensas dos 

colegas de trabalho. Esta comparação serve para que eles possam identificar se 

existe equidade nas recompensas versus esforços e não havendo, possam reagir ou 

tentar eliminar a inequidade (Walster et al, 1973).  

Quando a inequidade é observada, os indivíduos tendem a ter uma das 

seguintes atitudes, conforme Adams (1963): 

• Mudar suas contribuições, reduzindo seus esforços; 

• Mudar as recompensas recebidas, reclamando aumento destas; 
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• Modificar os pontos de comparação, procurando fazer parecer a 

situação melhor; 

• Modificar a situação transferindo-se para outra situação. 

 

Para Adams (1963), a desigualdade na remuneração gera raiva, enquanto a 

remuneração excessiva leva a sentimento de culpa. 

Elding (2007) diz que, dependendo do foco do sujeito de comparação, a 

percepção de inequidade poderá ocorrer ou não. Ele cita quatro formas de 

referências de comparação: 

• Eu Interno – As experiência do empregado numa posição 

diferente dentro da organização; 

• Eu Externo - As experiência do empregado numa posição 

fora da organização atual; 

• Outro Interno – Outro indivíduo ou grupo dentro da sua 

organização atual; 

• Outro Externo – Outro indivíduo ou grupo fora da sua 

organização atual. 

 

Alguns estudos, como os de Greenberg (1991), chegaram a resultados 

semelhantes aos de Adams (1963). Apontaram que trabalhadores podem reduzir a  

produtividade em resposta à redução de recompensas recebidas, a fim de 

recuperar a equidade percebida como perdida. O mérito principal desta teoria é 

identificar a importância em se recompensar os funcionários de acordo com as 

contribuições de cada, a partir da meritocracia. 

 

 

2.3.5 Teoria da Expectância  

 

A teoria proposta por Vroom (1964) argumenta que a tendência para agir de 

certa maneira depende da força da expectativa de que a ação possa ser seguida por 

algum resultado que tem atratividade para o indivíduo. Em outras palavras, o 

empregado estará motivado, se entender que seu esforço o levará a ter um bom 

desempenho, e que este será recompensado, e que esta satisfará os seus anseios. 
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Uma cadeia de relações está por trás desta teoria: a relação entre esforço e 

desempenho, que é probabilidade percebida pelo indivíduo, de que um 

determinado esforço pessoal levará ao desempenho esperado; a relação entre  

desempenho e recompensa, que é o grau em que o indivíduo acredita que o bom 

desempenho levará ao alcance da recompensa esperada; a relação entre 

recompensa e objetivo pessoal, também chamada  de valência, que é a 

importância da recompensa para o indivíduo. 

Segundo Pinder (1997), o indivíduo atribui preferência positiva, negativa ou 

nula para a valência de uma recompensa, de acordo com a satisfação ou 

insatisfação que espera receber por ela e não necessariamente pelo valor real que  

recebe  como recompensa.  

Steers e Shapiro (2004) afirmam que a teoria da expectativa tem grande 

relevância para o mundo empresarial, pois tem sido utilizada para explicar 

diversos comportamentos no trabalho, além do desempenho, como absenteísmo, 

rotatividade, afastamento, entre outros. 

Bergamini (1998) ressalta que atualmente o trabalho vem sendo considerado 

uma atividade desprovida da dimensão ética, boa apenas para assegurar o futuro 

econômico. Ainda segundo a autora, nas mais variadas culturas surgem 

conclusões de que os empregados são menos comprometidos e leais do que eram 

no passado, uma vez que suas carreiras dentro da organização não têm a mesma 

estabilidade e o mesmo significado que antes. Diante deste fato, a consequência é 

que os empregados são mais exigentes em relação às recompensas recebidas, pois 

vislumbram que a qualquer momento podem estar disponíveis no mercado e que o 

dinheiro poupado lhes ajudará a enfrentar o período de espera por um novo 

emprego.  

Nimon (2007) afirma que para a geração Y, definida pelo autor como 

indivíduos nascidos após 1978, é improvável ficar com qualquer empregador por 

muito tempo, especialmente, quando percebem que este não responde às suas 

necessidades. Tandukar (2005) observou que muitos jovens mudam de emprego 

depois de apenas um ano, e fazer um compromisso com o empregador não iria 

impedi-los de continuar a procurar novas oportunidades e garantir que não há uma 

opção melhor em outro lugar. Segundo o autor, gostar das atividades e da empresa 

é insuficiente e não é traduzido em lealdade para com seu empregador. Raman et 

al. (2011) afirmam que os indivíduos pertencentes a essa geração não ficam 
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parados, o que significa que manter este grupo sempre motivado e leal a uma 

determinada organização é um grande desafio. 

 

 

2.4 Conceito de Liderança  

 

Tannenbaum e Massarik (1957) definem liderança como uma influência 

interpessoal, exercida diretamente, através de processo de comunicação, atingindo 

os objetivos específicos. Stogdill (1950) define liderança como o processo ou ato 

de influenciar as atividades de um grupo organizado para que os objetivos deste 

grupo sejam atingidos. Ainda segundo o autor, para a liderança ocorrer, ao menos 

três fatores são essenciais: um grupo (duas ou mais pessoas); um objetivo em 

comum; diferenciação das responsabilidades dentro do grupo.  

Drouillard e Kleiner (1996) ressalvam que nestas definições clássicas, 

normalmente, a dimensão da ética, dos valores e moral não é mencionada. Estes 

autores propõem a seguinte definição, principalmente em um ambiente 

organizacional: “capacidade de influenciar outros, pelo entendimento das razões, 

para atingir os objetivos organizacionais a longo prazo e que sejam do interesse de 

todos envolvidos, com o bem-estar da sociedade em mente” (Drouillard e Kleiner, 

1996, p. 30). 

Liderança de grupo envolve tentativa da parte do líder (influenciador) em 

afetar (influência) o comportamento do seguidor (influenciado) em uma situação. 

Conforme Katz (1957), ser uma influência está relacionado a três atributos: 1- Ser 

a personificação de certos valores (quem ele é); 2- Competência (o que ele sabe); 

3- Estratégia social (quem ele conhece).  

Segundo Tannenbaum e Massarik (1957), a liderança tem quatro 

componentes: 1 - Influência interpessoal, que está relacionada à tentativa do 

influenciador em afetar o comportamento dos influenciados. 2 – Situação em que 

é exercida, que é o momento em que uma atitude ou comportamento impacta 

indivíduos em uma relação de influência; 3- Processo de comunicação, meio 

através do qual o líder tenta afetar as atitudes dos seguidores, a fim de que estes o 

sigam na direção dos objetivos específicos. 4 - Dirigido para realização de um 

objetivo específico, uma vez que toda liderança age orientada por objetivos. O 

líder utiliza a sua liderança para atingir alguns objetivos desejados. Em 
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organizações formais, os gerentes (líderes) são aqueles que têm a responsabilidade 

de influenciar os subordinados para atingir os objetivos da organização.  

Tannenbaum e Massarik (1957) ressaltam que para alguns autores, a ação de 

liderança só ocorre, quando os objetivos específicos são atingidos. Sob esta 

interpretação, um indivíduo só pode ser chamado de líder se ele teve sucesso ou 

não na sua influência específica. Porém, para Tannenbaum e Massarik (1957), a 

liderança se refere à tentativa de influenciar. Assim, uma pessoa que tenta 

influenciar outras, mesmo não tendo sucesso, continua a ser uma liderança, 

mesmo que ineficaz. 

Sobre o processo de comunicação, segundo Tannenbaum e Massarik (1957), 

para o líder ser efetivo, precisa selecionar aqueles comportamentos de 

comunicação do seu repertório que farão mais sentido para a personalidade do 

seguidor, resultando em mudanças nas atitudes e comportamentos de acordo com 

o seu desejo, uma vez que os objetivos da organização geralmente têm pouca ou 

nenhuma importância direta para os liderados. Bennis e Powell (2000) 

argumentam que este processo de comunicação efetiva é algo que pode ser 

aprendido por um líder, não sendo necessariamente uma característica inata do 

indivíduo. 

 

2.4.1 Liderança nas Organizações  

 

Segundo Stogdill (1950), o essencial na relação da organização, que permite 

a condução do grupo em torno de um objetivo, é a diferenciação de 

responsabilidades entre seus membros. Sem isto, não seria possível existir uma 

liderança direcionada para atingir os objetivos da organização. Stogdill (1950) 

afirma que este processo de definição de responsabilidade serve para estruturar e 

delimitar o papel de um líder dentro da organização. Um único líder não pode ter 

toda a responsabilidade sobre todos os membros. As suas realizações vão 

depender da performance dos outros, e suas responsabilidades são circunscritas 

pelos procedimentos descritos e responsabilidades delegadas, necessárias para o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

Bennis e Powell (2000) salientam que na realidade atual, onde existe uma 

rotatividade crescente de pessoas nas organizações, onde o “contrato social” do 

trabalho foi altamente modificado, onde se estima que cada um  terá, em média, 
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oito tipos diferentes de títulos na carreira, um líder tem quatro papéis principais 

para exercer: 1 - Fornecer direção e o entendimento; 2- Gerar confiança; 3- Criar 

um senso geral de esperança, o otimismo, e um senso de investimento no futuro; 

4- Agir e obter resultados, realmente executando, a fim de tomar a decisão certa. 

Em relação à confiança, Sprenger (2004) afirma que, não havendo confiança entre 

o líder e seus subordinados, estes não vão estar dispostos a assumir riscos.  

Yukl et al. (2009) definem três tipos básicos de comportamentos de 

liderança na organização: orientado à relação, orientado à mudança e orientado à 

tarefa. O primeiro é aquele onde as ações do líder têm a intenção primordial de 

promover e garantir o bem-estar do subordinado; no segundo, as ações do líder 

têm a intenção de enfatizar a importância dos valores relacionados à missão e 

novas estratégias. O último é aquele onde as ações do líder têm a intenção de 

clarear os objetivos, monitorar as operações e a performance individual de seus 

subordinados.  

Enquanto a ideia central das teorias tradicionais é tentar classificar os líderes 

por categorias, teorias mais recentes têm dado grande ênfase no paradoxo, no 

contraditório e na complexidade, sugerindo que muitas situações podem se 

encaixar em diversas categorias opostas simultaneamente. Esta perspectiva mais 

complexa implica que líderes mais eficientes são aqueles que têm capacidade 

cognitiva e comportamental de reconhecer e reagir ao paradoxo, ao contraditório e 

complexo em seu ambiente (Denison et al., 1995).  

Bons líderes são aqueles que alternam o estilo de liderança, sempre que 

necessário (Mclaren et al., 2008). Prabhakar (2005) afirma que é um erro achar 

que, por um líder ser identificado com um estilo de liderança, ele não poderá, 

dependendo das circunstâncias, alternar seu estilo. O resultado do estudo do autor 

sobre a importância da liderança no sucesso de um projeto sugere que a 

alternância no estilo de liderança durante o projeto, conscientemente ou não, é um 

dos fatores que leva ao sucesso do projeto. 

Stoll e Temperley (2009) dizem que nos dias atuais a criatividade na 

liderança é fundamental. Os autores definem uma liderança criativa como sendo 

uma resposta criativa às oportunidades e às questões desafiadoras, que inibem a 

aprendizagem em todos os níveis. Trata-se de ver, pensar e fazer coisas de forma 

diferente, a fim de melhorar as oportunidades de todos seus subordinados. Ainda 

segundo os autores, líderes criativos também proporcionam as condições, o 
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ambiente e oportunidades, para que outros também sejam criativos. Cabe aos 

líderes imprimir as condições que facilitem a emergência das ideias criativas, 

promovendo um ambiente de abertura e apoio às ideias inovadoras, sendo 

necessário que os dirigentes estejam atentos às condições prevalentes no seu 

ambiente de trabalho, no sentido de desfazer possíveis barreiras à criatividade, 

maximizando as oportunidades para a sua expressão (Alencar, 1998).  

É importante distinguir liderança e poder. Este último é o potencial para 

influenciar. O poder em uma organização é a capacidade de afetar e controlar as 

ações e decisões de outras pessoas. Contudo, mesmo que um indivíduo o possua 

de modo considerável em uma relação com outro, ele pode não usar todo o poder 

que tem disponível. O ato de liderança reflete esta porção de poder disponível que 

o individuo escolhe para uso no momento.  

Outro conceito importante de ser destacado é a autoridade, que vem a ser o 

poder legítimo que o indivíduo possui em virtude do papel ou posição que exerce 

em uma estrutura organizacional. Stogdill (1950) afirma que em uma organização, 

a dimensão vertical do quadro de responsabilidade indica os diferentes níveis de 

tomadas de decisão, demonstrando quais indivíduos têm poder legítimo sobre 

outros, ou seja, esta dimensão define a autoridade dentro da organização.  

Outra questão que deve ser discutida é a efetividade da liderança. 

Tannenbaum e Massarik (1957) defendem que a efetividade de qualquer tentativa 

de influência tem sempre que ser avaliada de uma ótica referente ao objetivo do 

líder. Nenhuma ação de liderança é efetiva ou ineficaz. Ela pode ser ou não, 

dependendo do objetivo com o qual foi avaliado. Desta forma, um ato de 

liderança pode ser visto como efetivo, pelo chefe, de acordo com os objetivos da 

organização, e ser visto como ineficaz, quando olhado por seus subordinados em 

termos dos objetivos dos grupos informais. Hamel e Prahalad (2005) destacam 

que dificilmente um funcionário irá acordar, todos os dias, pensando no que pode 

ser feito para melhorar os resultados para os acionistas. Sendo assim, o esforço 

gerencial de liderança requer utilizar argumentos que tenham relevância para as 

necessidades dos subordinados. De acordo com Tannenbaum e Massarik (1957), a 

personalidade do liderado é uma variável-chave, com a qual o líder tem que lidar. 

As necessidades, atitudes, valores e sentimentos do liderado determinam os tipos 

de estímulos produzidos pelo líder, com os quais o liderado irá responder. Stogdill 

(1950) vai na mesma linha de pensamento, ao afirmar que o líder que não 



 33 

considera certos valores sociais e ignora o  bem-estar de seus liderados está 

propenso a perder a influência sobre seus subordinados.  

Tannenbaum e Massarik (1957) concluem que a personalidade do líder 

influencia a sua percepção sobre o liderado e  seu julgamento acerca da situação. 

A personalidade do líder também impacta  o seu repertório de comportamento e  

sua habilidade em selecionar comportamento de comunicação apropriada. Mesmo 

em organizações, onde a autoridade é a base para o seu funcionamento, como as 

forças de polícia, ficou para trás o tempo onde a autoridade formal por si só era 

suficiente para influenciar os liderados (Vito e Higgins, 2010). O resultado deste 

estudo indica que os líderes desta força de segurança do Canadá valorizam as 

práticas de liderança de capacitação e respeito pelo indivíduo. 

De acordo com a teoria “troca entre líderes e membros”, a qualidade da 

relação de troca entre líder e liderados difere com cada subordinado (Graen e 

Cashman,1975). Segundo Yukl et al. (2008), relacionamentos com grandes trocas 

são caracterizados por alto nível de confiança e respeito, envolvendo expectativas 

mútuas sobre as trocas. O líder fornece o que é esperado pelos liderados, como 

atividades interessantes, de maiores responsabilidades e com boas recompensas. 

Em troca, o liderado responde com comprometimento com o trabalho e lealdade  

ao líder. Ainda de acordo com esses autores, em relacionamentos com poucas 

trocas, o líder espera que o subordinado atenda as expectativas formais sobre seu 

trabalho e não fornece benefícios extras.  

Alguns estudos mostraram correlação positiva entre o nível de troca entre 

líder e liderados e o desempenho dos subordinados. Yukl et al. (2008) apontam 

que Gerstner and Day (1997) demonstram em  sua pesquisa uma correlação 

positiva  entre a performance do subordinado, sua satisfação com seu supervisor, 

satisfação em geral com seu trabalho e comprometimento com a organização. E 

que Erdogan and Liden (2002) obtiveram em seu estudo outras correlações 

positivas, incluindo mais inovações, menos stress e um ambiente de trabalho mais 

saudável. 
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2.5. A Gestão de Pessoas na Administração Pública Brasileira  

 

Se os temas liderança, motivação e satisfação dos indivíduos são 

importantes para a gestão de RH na iniciativa Privada, também o são na iniciativa 

Pública, apesar de suas particularidades.  

A gestão de recursos humanos passou a ter mais relevância na 

Administração Pública após o Plano Diretor da Reforma do Estado, editado pelo 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (Brasil, 1995), que descreve o 

que vem a ser o modelo na nova administração pública brasileira.  

A Reforma do Estado compreende três dimensões: a) uma dimensão 

institucional legal, voltada à descentralização da estrutura organizacional do 

aparelho do Estado, através da criação de novos formatos organizacionais, como 

as agências executivas, regulatórias e as organizações sociais; b) uma dimensão 

gestão, definida pela maior autonomia e a introdução de três novas formas de 

responsabilização dos gestores: – a administração por resultados, a competição 

administrada por excelência e o controle social – em substituição parcial dos 

regulamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que caracterizam a 

administração burocrática; e c) uma dimensão cultural de mudança de 

mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada, que caracteriza a 

administração burocrática, para uma confiança maior, ainda que limitada, própria 

da administração gerencial.  

Nos últimos tempos, a gestão de Recursos Humanos ganhou ainda mais 

destaque, com o papel desenvolvido pelas estatais, sendo muitas delas propulsoras 

do bom ambiente econômico, vivido pelo país nos dias atuais. Com isso, 

aumentou a exigência da sociedade por servidores públicos eficientes. A 

qualidade e a adequação dos serviços às necessidades dos usuários são, hoje, 

aspectos críticos para o bom desempenho de qualquer órgão ou entidade da 

administração pública (Schikmann, 2010).  

Salles e Nogueira (2006) destacam que o governo, a fim de qualificar os 

servidores e a gestão da administração pública, vem buscando 

  

capacitar o gestor à liderança, planejamento, pensamento 
estratégico, conhecimento da administração pública 
gerencial, implantação e gerenciamento de mudanças, 
análise e gerenciamento de conflitos, negociação coletiva, 
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motivação e obtenção de compromisso de pessoas e 
equipes, conhecimento sobre desenvolvimento de sistemas 
de Recursos Humanos, delegação de responsabilidades e 
cobrança de resultados, gerenciamento de recursos 
humanos (Salles, 2006, p.135). 

 

Desta forma, espera-se que o servidor se transforme em agente motivador e 

incentivador em seu ambiente de trabalho, de modo a cooptar os colegas a agirem 

com empenho, utilizando ao máximo suas competências. O resultado a ser 

alcançado é a transformação na mentalidade, na estrutura e na cultura do serviço 

público, onde a eficiência, a qualidade e a celeridade dos processos estejam em 

primeiro plano.  

O setor público conta com algumas particularidades em relação à forma de 

seleção e contratação de seus servidores, o que muitas vezes limita a ação do 

gestor no que tange à implementação da meritocracia e recompensas. 

Para garantir igualdade de condições ao acesso ao emprego público, a 

seleção só pode ser feita a partir de concursos públicos. Barbosa (1996) 

argumenta que apesar de ser uma ferramenta democrática, a existência de 

concursos públicos não garante que a seleção esteja privilegiando o mérito. Isto se 

dá porque a prova não é capaz de avaliar todas as competências do candidato, sua 

experiência profissional e adequação ao cargo que está sendo oferecido, muitas 

vezes ficando restrita aos conhecimentos técnicos de certas matérias.  

Nestes ambientes organizacionais não estão previstas recompensas 

específicas por bons rendimentos, como bônus individuais, aumentos salariais por 

performance (exceto em algumas empresas públicas ou sociedades de capital 

misto). As carreiras são estáveis com progressões prioritariamente por tempo de 

serviço. Os salários são uniformes para uma mesma função dentro de um órgão. O 

fato de haver pouca ou nenhuma ênfase no desempenho,  resultado e  critérios de 

mérito é refletido pela falta de mecanismos para o desenvolvimento profissional 

contínuo e permanente e pelo  baixo estímulo à rotação de funções (Schikmann, 

2010).  

Para Marconi (1997), para que a remuneração praticada na administração 

pública seja a mais adequada possível, deve-se diminuir sua distância em relação 

ao setor privado e tornar sua escala salarial mais próxima da hierarquia de 
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atribuições. Uma justa escala remuneratória deve considerar as atribuições, a 

qualificação e o desempenho do servidor.  

Marini (2005) corrobora tal pensamento, uma vez que afirma que 

reformulações na remuneração tradicionalmente utilizada na administração 

pública brasileira são de extrema importância. Segundo o autor, as políticas de 

remuneração geralmente não estão atreladas aos resultados organizacionais, não 

estimulando o comprometimento com os objetivos da instituição. 

Marconi (2003) ressalta que devem ser consideradas como critérios mais 

relevantes para a progressão nas carreiras as avaliações das competências 

adquiridas e a possibilidade de acúmulo de novas atribuições, pois dessa forma o 

funcionário recebe maiores estímulos para seu desenvolvimento profissional.  

Schikmann (2010) ressalta que em muitas situações nas organizações 

públicas a gratificação é utilizada como forma improvisada de compensação à 

impossibilidade de aumento salarial. Tal fator constitui uma deformação da 

verdadeira função da gratificação, que foi criada para contemplar funções 

desempenhadas que apresentam algum risco ou esforço adicional aos previstos na 

execução da maior parte das tarefas da organização. 

Outra questão que surge é o sentimento de falta de meritocracia, pois em 

grande parte, as nomeações para cargos comissionados não são frutos de uma 

avaliação de desempenho formal e com critérios objetivos. Schikmann (2010) 

destaca que fenômenos disfuncionais extremos podem por vezes emergir, tais 

como a percepção de acentuada valorização do tempo de serviço em detrimento 

das competências, e a proteção dos cargos e funções, configurando expressões de 

clientelismo, déficits meritocráticos e de transparência na gestão de pessoas. Isso 

sem falar nas nomeações políticas, de indivíduos de fora do ambiente, que vêm 

assumir postos de destaques e que muitas vezes não estão compromissados com o 

desempenho da administração pública. Assim, geram uma falta de 

reconhecimento do funcionário público como representante da instituição. 

Carbone (2000) aponta que historicamente nunca houve real preocupação com 

bons indicadores de gestão no Brasil, a administração pública foi sempre 

orientada por políticas paternalísticas, por meio de amizades e jogos de 

influências. Segundo o autor, para que sejam realizadas mudanças estruturais no 

país é importante compreender seus vieses culturais, para assim, se poder 

desenvolver competências para a sua capacitação. 
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3. Método 

 

Este capítulo tem o objetivo de informar o tipo de metodologia de pesquisa 

adotado, como se procederam a coleta e o tratamento dos dados e avaliar as 

limitações que a metodologia adotada oferece. 

 

3.1.Tipo de pesquisa 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2010), que a qualifica em relação a dois critérios 

básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória, que buscou analisar 

quais são os fatores motivacionais capazes de influenciar a performance de um 

funcionário público no desempenho de suas funções. Quanto aos meios, trata-se 

de um estudo de caso. 

Vergara (2010) destaca que uma investigação exploratória é realizada em 

área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Conforme dito 

na Introdução desta dissertação, muitos estudos sobre fatores motivacionais que 

influenciam o desempenho dos funcionários têm sido realizados, utilizando 

empresas privadas como unidade de análise. A proposta da presente pesquisa é 

observar quais são esses fatores em um ambiente de empresas do setor público 

brasileiro, com suas diferenciações em relação às empresas privadas, notadamente 

no que se refere à forma de contratação (concurso público), estabilidade de 

emprego e crescimento na carreira. 

Para Gil (2008), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, seu objetivo principal é o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições. 

Por sua natureza de sondagem, a pesquisa exploratória não comporta 

hipóteses, as quais poderão surgir durante ou ao final da pesquisa (Vergara, 2010). 

Yin (2005) observa que estudos de caso representam a estratégia preferida, 

quando se colocam questões do tipo “como” ou “por que” a respeito de um 

conjunto contemporâneo de acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem 

pouco ou nenhum controle. 
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Vergara (2010) destaca que o estudo de caso tem caráter de profundidade e 

detalhamento, aspectos fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

3.2 Definição da “unidade-caso” 

 

Conforme esclarecido por Gil (2008), em sua concepção clássica, a unidade-

caso refere-se a um indivíduo num contexto definido. No entanto, o conceito de 

caso ampliou-se a ponto de poder ser entendido como uma família ou qualquer 

outro grupo social, um pequeno grupo, uma organização, um conjunto de 

relações, um papel social, um processo social, uma comunidade, uma nação ou 

mesmo uma cultura. 

Como unidade-caso desta pesquisa foi escolhido o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por tratar-se de uma empresa 

pública com a qual o pesquisador tem uma proximidade, o que facilitou o 

processo de coleta de dados.  

O BNDES possui determinadas características, comuns às demais 

instituições públicas, que influenciam a análise da pesquisa proposta por este 

estudo, como a forma de contratação dos funcionários (concurso público), a 

estabilidade nas relações de trabalho e o processo de crescimento profissional, 

muito impactado pelo tempo de serviço. 

No BNDES, são feitos concursos para analistas de nível superior em 

diversas áreas de atuação (engenharia, contabilidade, administração, economia, 

etc.) e técnicos de nível médio. 

O concurso público, como mecanismo de contratação, faz com que todos os 

funcionários recém-admitidos iniciem suas carreiras com o mesmo cargo, salário, 

benefícios e função. Independente do currículo anterior de cada um. Ou seja, um 

funcionário pode já ter exercido cargo de gestão em alguma empresa, mas iniciará 

sua carreira como todos os demais que concorreram ao cargo pleiteado. 

A estabilidade nas relações de emprego, existente nas instituições públicas, 

proporciona um quadro de funcionários mais coeso e com pouca rotatividade, o 

que favorece o estabelecimento de uma forte cultura organizacional.  

Outra característica do BNDES, comum às demais empresas públicas, é o 

processo peculiar de crescimento profissional, em geral muito impactado pelo 

tempo do funcionário na empresa e não por aspectos relacionados unicamente à 
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meritocracia. A falta de um processo de avaliação formal dos funcionários, 

comum em muitas organizações públicas, prejudica o processo de feedback entre 

gestores e funcionários e gera insegurança por parte dos últimos acerca de como 

ocorrerá a progressão da carreira dentro da instituição, uma vez que esta não se 

dará através do resultado de mecanismos formais de avaliação. 

 

3.2.1 Sobre o BNDES 1 

 

Fundado em 1952, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), a autarquia federal tinha como principal objetivo ser o órgão formulador 

e executor da política nacional de desenvolvimento econômico. 

No começo de sua atuação, o BNDE investiu muito em infraestrutura, mas a 

criação de estatais aos poucos permitiu ao Banco investir mais na iniciativa 

privada e na indústria nacional. 

Em 1971, o BNDE deixa de ser autarquia e transforma-se em empresa 

pública, permitindo maior flexibilidade na contratação de pessoal, maior liberdade 

nas operações de captação e aplicação de recursos e menor interferência política. 

Ainda nessa década, teve papel fundamental na política de substituição de 

importações. Os setores de bens de capital e insumos básicos passaram a receber 

mais investimentos, o que levou à formação do mais completo parque industrial 

da América Latina. 

Em 1982, mudou de nome, passando a se chamar Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

Na década de noventa, foi utilizado pelo Governo Federal como instrumento 

de apoio às privatizações das estatais. O Banco foi o órgão responsável pelo 

suporte administrativo, financeiro e técnico do Programa Nacional de 

Desestatização, iniciado em 1991. 

Nos dias atuais, é o principal instrumento de financiamento de longo prazo 

existente no país para a realização de investimentos em todos os segmentos da 

economia, em uma política que inclui as dimensões social, regional e ambiental. 

O apoio do BNDES se dá por meio de financiamentos a projetos de 

investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Além 

                                                 
1 Informações extraídas do site da empresa.Vide Referências. 
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disso, o Banco atua no fortalecimento da estrutura de capital das empresas 

privadas e destina financiamentos não reembolsáveis a projetos que contribuam 

para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. 

Sua sede administrativa situa-se na cidade do Rio de Janeiro, com 

escritórios regionais nas cidades de São Paulo, Brasília, Recife, escritório na 

América do Sul (Montevidéu) e uma subsidiária na Europa (Londres). Seu quadro 

de funcionários tem cerca de 2.800 empregados. 

 

3.3. Descrição dos procedimentos de coleta de dados 

 

Segundo Gil (2008), nos estudos de caso, os dados podem ser obtidos 

através de análise de documentos, entrevistas, depoimentos, observação 

espontânea, observação participante e análise de artefatos físicos. 

Vergara (2009, p.3) destaca que “entrevista é uma interação verbal, uma 

conversa, um diálogo, uma troca de significados, um recurso para produzir 

conhecimento sobre algo”. Este será o procedimento utilizado nesta pesquisa. 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas ao longo do mês de maio 

de 2011. O pesquisador postou mensagem em um grupo de email, cujos 

participantes são alguns dos aprovados no concurso do BNDES de 2009, 

explicando o objetivo da pesquisa e solicitando que quem tivesse interesse em 

participar enviasse um e-mail para seu endereço eletrônico. Desta forma, ficou 

garantido que todos os entrevistados tivessem no máximo 3 anos de trabalho na 

empresa. As entrevistas também foram limitadas aos funcionários de nível 

superior técnico sem cargos de gestão.  

Tais critérios relativos ao tempo de serviço são importantes porque 

funcionários mais novos de empresa normalmente estão em uma fase na qual o 

indivíduo busca crescimento profissional, estando assim mais suscetíveis a serem 

influenciados por fatores motivacionais que levam a um bom desempenho. Ao 

mesmo tempo, estes funcionários estão menos suscetíveis a fatores que levam à 

acomodação e consequentemente à desmotivação. 

Ainda sobre este aspecto, cabe ressaltar que a empresa vem passando, nos 

últimos anos, por uma grande renovação em seus quadros funcionais. Após 

muitos anos sem novos concursos ou convocações, a partir de 2005 os concursos 

passaram a ser feitos anualmente. A empresa voltou a convocar muitos aprovados, 
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tanto para repor aposentados quanto para atender ao aumento do quadro funcional, 

que em 2010 passou de 2.200 funcionários para 2.800. De 2008 até a presente 

data, já foram convocados mais de 1.000 profissionais aprovados em concursos. 

Desta forma, é importante entender quais os fatores motivacionais que podem 

influenciar estes novos empregados a terem bons desempenhos, garantindo a 

manutenção da capacidade técnica da empresa nos próximos anos. 

Não foram entrevistados funcionários com cargos de gestão, como já dito 

aqui, pois é possível que as motivações para estes possam ser influenciadas pelos 

cargos que exercem.  

Também não foram entrevistados funcionários do nível médio,  porque é 

possível que os fatores motivacionais para este grupo possam ser destoantes dos 

demais, uma vez que as atividades exercidas são mais específicas, assim como a 

progressão de carreira mais limitada. 

Foram recebidos 22 e-mails de funcionários, oferecendo-se para participar 

do estudo. De acordo com a disponibilidade dos que se ofereceram para serem 

entrevistados e do entrevistador, foi possível realizar 13 entrevistas, com duração 

média de 25 minutos cada. Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas para análise. 

 

3.3.1 Roteiro das entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro previamente 

estabelecido, formulado a partir da revisão da literatura e das suposições 

levantadas pelo pesquisador: 

1- Motivação inicial para trabalhar no BNDES;  

2- Motivação atual para desempenhar bem as atividades; 

3- Remuneração como fonte atual de motivação; 

4- Clima organizacional como fonte atual de motivação; 

5- Como motivar; 

6- Papel esperado do gestor; 

7- Relações de confiança entre gestor e funcionário como fonte de 

motivação; 

8- Influência da condição de funcionário público na motivação. 
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3.4. Descrição dos procedimentos de tratamento e análise dos dados 

Para tratamento e análise dos dados foi utilizada a técnica análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas. 

Vergara (2010, p.5) esclarece que “análise de conteúdo refere-se ao estudo 

de textos, documentos e relatos orais. É uma técnica de análise de comunicações, 

tanto associada aos significados, quanto aos significantes da mensagem”. 

Malhotra (2008, p.201) destaca que “A análise de conteúdo é um método 

apropriado quando o fenômeno a ser observado é a comunicação, e não um 

comportamento ou objetos específicos”. 

Freitas, Cunha e Mascarola (1996) argumentam que a análise de conteúdo 

pode servir para tratar todo material de comunicação verbal evidenciado na 

sociedade em geral: textos escritos, registros de voz ou imagem. Além de todo 

material gerado para a pesquisa psicossocial: discussão de grupos, entrevistas em 

profundidade, relatos de reuniões etc. As categorias devem se originar do 

documento objeto da análise, de um certo conhecimento geral da área do 

conhecimento ou de atividade no qual ele se insere. Caso se trate de uma 

entrevista, elas emergirão das respostas. Caso se trate de um texto, serão 

formuladas através dos objetivos, intenções, crenças do emissor; não sem 

considerar elementos ausentes que podem ser significativos. 

Vergara (2010) também enfatiza que a análise de conteúdo utiliza tanto 

procedimentos sistemáticos, objetivos, de descrição dos conteúdos quanto 

inferências, deduções lógicas. 

Todas as entrevistas foram transcritas inicialmente para o programa Word 

(Office 2007), posteriormente, no mesmo programa, foram agrupadas de acordo 

com cada item do roteiro das entrevistas. 

A análise de conteúdo das entrevistas revelou as categorias que foram 

apresentadas no capítulo de análise dos dados.  

 

3.5. Limitações do método 

 

Malhotra (2008) ressalta que os resultados da pesquisa qualitativa não 

podem ser considerados conclusivos e utilizados para fazer generalizações em 

relação ao público-alvo. Trata-se de uma metodologia baseada em pequenas 

amostras, cujo objetivo é proporcionar percepções e compreensões sobre o 
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problema estudado. Portanto, uma das limitações desta pesquisa é a incapacidade 

de generalização. 

Gil (2008) ressalta que o estudo de caso apresenta também como limitação a 

falta de rigor metodológico, pois não são definidos procedimentos metodológicos 

rígidos, logo, para minimizar esse efeito, o pesquisador redobra seus cuidados 

tanto no planejamento quanto na coleta e análise dos dados. 

É interessante destacar que o BNDES, selecionado como unidade-caso desta 

pesquisa, possui algumas características peculiares, que contribuem para a 

dificuldade de generalização dos resultados que serão encontrados.  

Além das peculiaridades comuns a todas as empresas públicas já 

esclarecidas anteriormente, o BNDES possui, reconhecidamente por seus 

funcionários, salários e benefícios bem atrativos e acima da média do mercado 

para início de carreira, tanto para o setor privado como para o setor público. Para 

efeito de comparação, um engenheiro júnior do setor privado ganha em média 

cinco mil reais,2 um engenheiro júnior da Petrobrás3 recebe pouco mais de seis 

mil reais. No BNDES o salário inicial de um analista júnior de qualquer área de 

formação é aproximadamente dez mil reais4.  

É importante destacar também que normalmente o BNDES é o emprego 

final objetivado por seus funcionários, fazendo com que a grande maioria não 

tenha intenção de fazer novos concursos públicos para outras empresas. Em 2011 

o percentual de pedidos de demissão não chegou a 1,5%5 do quadro funcional. 

Outra característica própria é que seu corpo técnico é atuante e qualificado, e a 

ingerência externa política é menor do que a média das outras empresas públicas, 

podendo haver nomeações externas apenas no nível da Diretoria.   

Tais características peculiares podem influenciar na motivação de seus 

funcionários, o que também dificulta uma generalização dos resultados 

encontrados para todas as empresas públicas. 

                                                 
2 Fonte: Site revista Exame, 2012.  
3 Fonte: Edital de Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas Petrobrás, 2011. 
4 Fonte: Edital de Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas BNDES, 2011. 
5 Fonte: Área de Recursos Humanos da instituição. 
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4.  
Análise dos Dados 
 

Com o objetivo de responder as perguntas de pesquisa propostas, este 

capítulo apresenta, sob a luz da teoria revisada no capítulo 2, a análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas com funcionários do corpo técnico do 

BNDES. 

 

4.1.  
Perfil dos entrevistados 
 

Os relatos das entrevistas foram identificados, conforme apresentado na 

tabela 1. 

Os nomes de Departamentos e Áreas do BNDES citados nas entrevistas 

foram trocados pelas expressões “meu departamento”, “minha área”, “área XXX” 

para manter o anonimato dos mesmos. 

A Tabela 1 também apresenta as características sociodemográficas dos 

entrevistados. 

 
Tabela 1: Perfil dos Entrevistados . 

 
 

IDENTIFICAÇÃO: 

 
 

IDADE: 

 
 

Tempo de 
Banco 

 
 

Sexo 

 
 

PROFISSÃO: 
 

Entrevistada 1 

 

25 1 ano  Feminino Contadora 

 

Entrevistado 2 

 

43 1 ano  Feminino 

Analista de 

Sistemas 

Entrevistado 3 32 

1 ano e 8 

meses 

 

Masculino Administrador 

 

Entrevistado 4 

 

35 2 anos Masculino Administrador 

 

Entrevistado 5 

 

28 

1 ano e 8 

meses 

 

Feminino Administradora 

Entrevistado 6 

 

37 2 anos Masculino Direito 

 

Entrevistado 7 

 

25 

2 anos e 5 

meses Masculino Administrador 
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Entrevistado 8 

 

29 

1 ano e 8 

meses 

 

Masculino Administrador 

 

Entrevistado 9 

 

35 2 anos Masculino 

 

Engenheiro 

 

Entrevistado 10 

 

42 

1 ano e 8 

meses 

 

Masculino Engenheiro 

Entrevistado 11 31 

2 anos e 5 

meses Feminino Contadora 

 

Entrevistado 12 28 2 anos Feminino Economista 

 

Entrevistado 13 30 

2 anos e 8 

meses Masculino Engenheiro 

 

 

4.2.  

Fatores motivacionais que influenciam um funcionári o do BNDES 

 

4.2.1.  
Motivação inicial: “Por que trabalhar no BNDES”   

 

A análise de conteúdo das entrevistas permite avaliar quais os principais 

fatores motivacionais que levaram os entrevistados a fazer  concurso para o 

BNDES. Todos os entrevistados utilizaram ao menos um fator motivacional 

extrínseco ao indivíduo, ligado às particularidades do setor público para responder 

esta questão. Os relatos a seguir são ilustrativos: 

 

“Estabilidade, a qualidade de vida e é claro o salário, simples assim”. 
(Entrevistada 01). 

 
“Uma vida com mais qualidade de vida, mais estável, e segurança para família, 

fruto da estabilidade do meio público”. (Entrevistado 09) 
 

Além disso, a análise demonstra que, para a maioria dos entrevistados, o 

principal fator motivacional para entrar no BNDES seria satisfazer o grupo das 

necessidades de segurança, conforme definido por Maslow (1943), em sua teoria 

de hierarquia de necessidades. Para estes entrevistados, o que importava não era 

fazer um concurso para trabalhar na instituição BNDES, poderia ser qualquer 
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outra instituição pública, desde que esta oferecesse condições de satisfazer sua 

necessidade de segurança. Os trechos abaixo corroboram esta interpretação: 

 

“A principio, ser o BNDES não fez diferença, não foi uma busca ativa pelo 
BNDES, era ativa uma busca por uma alternativa. O BNDES se mostrou uma alternativa 
do momento em que eu passei no concurso”. (Entrevistado 04) 

 

“Por ser vitalício, se qualquer outra empresa pública tivesse o mesmo salário e a 
mesma carga horária, também poderia ser”. (Entrevistada 05) 

 

“Foi o salário que vi no site, pois estava estudando para fazer o concurso do 
Bacen e treinando com várias provas, de salários baixos e altos, então, entrei no site da 
Cesgranrio, nem fazia ideia do que se tratava, vi o salário inicial, falei, - Pô, vou fazer 
este; foi o que acabei passando”. (Entrevistado 08) 

 

Apenas 3 entrevistados enfatizaram que fazer parte do quadro de 

funcionários do BNDES fez diferença na escolha, ou seja, a instituição em si foi 

um dos fatores de escolha: 

 

“Trabalhar em um lugar de ponta, entre as entidades públicas me parece ser a 
melhor e o trabalho o mais interessante”. (Entrevistado 02) 

 
“Teve sim alguma influência, nesse aspecto me fez escolher o BNDES entre aqui 

e o BACEN, por exemplo, que era um concurso concorrente, vamos dizer assim. 
Especialmente pelo papel que o BNDES tem na economia, pela visão que as pessoas têm 
deste papel”. (Entrevistado 03). 

 
“Teve diferença sim, tinha até passado para outro concurso que era uma 

autarquia, o BNDES, por ser empresa pública, já era mais interessante do que autarquia, 
o trabalho, e pela repercussão que tem no mercado”. (Entrevistado 09)  
 

4.2.2.  
Motivação Atual: “Por que me empenhar”   

 

Uma questão primordial a ser respondida, é o que motiva o funcionário do 

BNDES a se empenhar em suas atividades. Esta questão torna-se ainda mais 

relevante ao avaliar que os fatores motivacionais citados pelos entrevistados, 

estabilidade, remuneração e benefícios, que os levam a fazer o concurso são 

alcançados assim, no momento da contratação.  

Ao serem questionados sobre o que os motiva a desempenhar bem suas 

funções, alguns entrevistados falaram a respeito de fazer carreira em uma 

empresa, o que também está ligado, de certa forma, à estabilidade, mas sob outro 
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prisma. Trata-se da certeza de que o envolvimento com a empresa se dará ao 

longo de toda sua carreira, e também de que um bom trabalho virá a ser levado 

adiante, não sendo interrompido por questões de redução de custo, por exemplo. 

Ou seja, o profissional entende que não seria descartado se a empresa considerar 

que o seu salário está alto e sua atividade poderia ser feita por outro mais 

inexperiente, porém, com salário inferior.  

O desejo destes entrevistados, de querer fazer carreira em uma única 

empresa, sugere uma divergência da conclusão de alguns estudos (NIMON, 2007; 

TANDUKAR, 2005; RAMAN et al., 2011), os quais afirmam que os profissionais 

atuais não querem comprometimento com empresas e aceitam ofertas mais 

vantajosas, simplesmente por serem de uma geração denominada Y, cujos 

indivíduos não desejam ficar muito tempo em um mesmo emprego por 

motivações intrínsecas aos próprios. Por outro lado, estes mesmos relatos sugerem 

que é verdadeira a afirmação de Bergamini (1998) a respeito dos empregados 

serem menos comprometidos e leais do que eram no passado, porque suas 

carreiras dentro das organizações privadas não têm a mesma estabilidade que 

outrora. 

Os relatos a seguir ilustram esta discussão: 

 

“Eu vejo que aqui há perspectiva de crescimento, de fazer carreira. Por isto 
preciso fazer um bom trabalho, me preparar para quando a oportunidade chegar. Não 
preciso ficar me preocupando se a direção vai mudar de ideia, reduzir custos, e o meu 
trabalho não ser mais necessário”. (Entrevistado 11) 
 

“Venho para o banco comprometido porque vejo que tem algumas coisas que o 
banco faz algumas áreas que me agradam muito, por isto que levanto todos os dias da 
cama e venho. Eu sei que fazendo um bom trabalho, ao longo da minha carreira aqui, 
vou ter oportunidades, não preciso gastar energia pensando no que fazer para não 
perder o meu emprego simplesmente porque a empresa decidiu que era momento de 
cortar custos com o pessoal”. (Entrevistado 13) 

  

Outro fator motivacional citado por 3 entrevistados é o dever de realizar 

bem as suas atividades por serem funcionários públicos e saberem que estão 

fazendo bem ao país:  

 

“É, a identificação com a instituição, como posso dizer, eu enxergo que o trabalho 
do BNDES repercute diretamente na qualidade de vida de todos nós brasileiros, como 
também sou brasileiro e também tenho família, tem uma questão nobre aí envolvida”. 
(Entrevistado 09) 
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Há ainda relatos que relacionam a motivação ao desafio do trabalho. Haak 

(2000) afirma que fatores como objetivos, claramente definidos e desafiadores, 

são importantíssimos para que indivíduos demonstrem maior interesse pela 

qualidade de seu trabalho. O relato abaixo corrobora  esta afirmação: 

“A cho que a motivação vem de ser um grande desafio, que é implantar um projeto 
desta envergadura aqui no banco, especificamente para mim, eu me sinto assim, eu acho 
gratificante conhecer várias coisas que acontecem no banco estando dentro de uma área 
e vendo mais do que o banco é hoje e como o banco vai ficar. Acho que é uma visão 
ampla do hoje e o amanhã do banco”. (Entrevistado 04) 

 

Outro fator motivacional citado por 10 dos 13 entrevistados diz respeito aos 

mesmos se sentirem pressionados a melhorar seu desempenho em função da 

capacidade técnica de seus pares. Estes entrevistados avaliam que seus colegas de 

trabalho são capacitados e entendem que os mesmos esperam que eles o sejam 

também. Este sentimento corrobora a teoria de regulação extrínseca proposta por 

Derci e Ryan (1985,1991), que afirmam que um comportamento extrinsecamente 

motivado, a partir de uma regulação externa, pode se transformar em motivação 

integrada, através de um sequenciamento onde a regulação externa se transforma 

em regulação introjetada, posteriormente em regulação identificada e finalmente 

na regulação integrada, a qual é motivação extrínseca mais próxima à motivação 

intrínseca. Este processo se daria por meio de internalização e integração.  

Os relatos a seguir demonstram a ocorrência da regulação introjetada, citada 

por Derci e Ryan (1985,1991): 

 

“Afeta a motivação, porque eu não quero estar abaixo dos concorrentes, pelo 
menos, no meu caso, eu não gostaria de passar a imagem para o resto do Banco de que 
advogado da área XXX sabe muito e o da minha área não. Que um contrato da minha 
área sai todo quadrado, ou que eu não mostre conhecimento jurídico adequado. Então, o 
que eu acho importante é você querer crescer no mesmo patamar dos demais colegas, 
nem precisa estar muito acima, mas não ficar abaixo, e ter seu trabalho reconhecido”. 
(Entrevistado 06) 

 

“Me sinto pressionado, acho que o nível do BNDES é muito alto, não tem 
funcionário ruim, só tem gente muito capaz, salvo um, outro caso que distorce, o nível é 
bem alto  tanto de formação como de capacidade técnica das pessoas, isto motiva sim. 
Tem que estar em linha com os outros pares da empresa”. (Entrevistado 09). 

 

Ainda sobre este processo de integração e internalização, a maioria dos 

entrevistados expressa orgulho de fazer parte da instituição, sendo que apenas um 

se monstrou indiferente em relação a isto. Foi comum ouvir, nas entrevistas, 
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termos como ser “benedense”, para identificar funcionários da empresa, 

reforçando o sentimento de pertencimento a um grupo. 

Para a maioria dos entrevistados, de alguma forma este orgulho de fazer 

parte da instituição influencia, os motiva a desempenhar bem as suas funções. Dos 

13 entrevistados, apenas dois afirmaram que este sentimento de orgulho pouco ou 

nada influencia sua motivação. Os relatos a seguir demonstram a ocorrência da 

regulação integrada, citada por Derci e Ryan (1985,1991):  

 

“(...) eu falo bem do banco, me sinto bem de estar aqui. Posso dizer que tenho 
orgulho em dizer que trabalho aqui. Uma notícia ruim que saia sobre o banco, 
dependendo da notícia, vamos dizer assim, se é uma coisa que eu tenho um conhecimento 
e saiba que não é bem aquilo que está escrito, não me afeta tanto, mas se é uma coisa 
que eu sei que acontece mesmo, que é uma coisa negativa e está sendo divulgada, me 
afeta como benedense”. (Entrevistado 08) 

 
“Sinto orgulho sim, e percebo que as pessoas valorizam muito o BNDES.Quando 

você fala que trabalha aqui, as pessoas acham legal, ninguém acha ruim (...), é um fator 
motivador, eu sinto que tenho obrigação de trabalhar bem para o sucesso da empresa”. 
(Entrevistado 09) 

 
“(...) com certeza, tenho orgulho, afinal fazemos parte disto tudo, não é fácil estar 

aqui, temos que valorizar, somos benedenses, isto me motiva, eu sempre tenho comigo 
que eu faço parte disto aqui, o sucesso desta empresa também é o meu sucesso 
profissional”. (Entrevistado 12) 

 
Convém esclarecer que, questionados sobre os fatores que os motivam a 

desempenhar bem suas funções, nenhum entrevistado respondeu diretamente 

estabilidade, remuneração atual e benefícios, fatores estes muito citados como 

motivação inicial para ingressar na instituição. Isto sugere que os funcionários 

provavelmente sabem que, para se manterem motivados após contratados, 

precisam buscar outros fatores motivacionais. Provavelmente os fatores higiênicos 

da teoria dos dois fatores de Herzberg (1959) são atendidos logo no início da 

carreira na instituição, restando então aos indivíduos buscar os fatores 

motivacionais que levam à satisfação. Porém, cabe ressaltar que isto só ocorre 

porque existe a percepção por parte dos funcionários de que os fatores higiênicos 

– remuneração e estabilidade - estão garantidos ao longo de toda a carreira, 

fazendo com que os mesmos não precisem se preocupar com a sua perda. 

Torna-se interessante salientar que, embora existam outros órgãos e 

instituições da Administração Pública, como Bacen (Banco Central do Brasil) e 

Secretaria da Receita Federal, que oferecem salários iniciais substancialmente 
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maiores que os oferecidos pelo BNDES e estabilidade no emprego ainda mais 

garantida – uma vez que nestes órgãos os servidores são contratados pelo regime 

estatutário – nenhum dos entrevistados declarou-se pré-disposto a buscar outra 

oportunidade de emprego. Os números sobre turn over, aproximadamente em 

1,5% ao ano2, reforçam esta informação. 

Muitos entrevistados justificaram esta não intenção de busca por outro 

emprego, com argumento que remete a fatores motivacionais intrínsecos: 

 

“Vejo que aqui o profissional é valorizado, seu trabalho é muito valorizado e você 
tem total possibilidade de desempenhar bem suas atividades, então, eu acho que vai ser 
difícil eu arrumar um emprego, ou um lugar que tenha tantas oportunidades como o 
BNDES para me desenvolver e crescer”. (Entrevistado 06) 

 

“Tentar arrumar emprego na iniciativa privada não faz sentido, pois não tem o 
que procurei aqui, e em outros órgãos públicos, acho que não vou encontrar um lugar 
mais interessante do que aqui para trabalhar”. (Entrevistado 12) 

 

Convém destacar que apesar de não ter sido objetivo deste estudo avaliar 

fatores que desmotivam os funcionários do BNDES a exercerem bem suas 

funções, a análise das entrevistas sugeriu que talvez um desafio para empresas 

públicas, como o BNDES, é conseguir que aja afinidade entre o empregado e a 

função exercida, logo no início da carreira. Pois, diferentemente da iniciativa 

privada, onde o indivíduo ao candidatar-se a uma vaga já tem uma ideia sobre as 

atividades que serão realizadas e da responsabilidade do cargo, no BNDES, 

apenas após a contratação, o funcionário saberá em qual área será alocado. Além 

disso, o indivíduo inicia sua carreira na base da pirâmide, independente de seus 

cargos anteriores. Das cinco dimensões relatadas por Leboyer (1994), que 

distinguem o significado do trabalho e levam à motivação, duas dimensões – 

variedade das capacidades colocadas em jogo no cargo e valor do cargo – são as 

mais complexas de serem atingidas no início de carreira no BNDES. Isso ocorre 

justamente em função da falta de opção de escolha do novo funcionário em 

relação às atividades que irá exercer. Os relatos a seguir são ilustrativos: 

“Definitivamente não realizo as atividades que imaginava, esperava exercer 
atividades mais intelectuais, que demandariam maior esforço mental, fazer alguma coisa 
que exercesse mais conhecimentos que adquiri ao longo da minha vida, que me motivasse 
a buscar novos conhecimentos, estou com uma atividade bem mecânica, bem mais do que 
pensei. Posso dizer que afeta negativamente a minha motivação sim”. (Entrevistado 03) 

                                                 
2  Fonte Departamento de Recursos Humanos do BNDES. 
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“Não era o que eu imaginava, eu não encontrei diretamente no banco uma 
oportunidade óbvia sobre as expectativas que eu tinha, mas ao mesmo tempo, eu sabia 
que as minhas expectativas tinham que estar à disposição do que o banco tinha por 
necessidade, então, não foi uma frustração, mas ao mesmo tempo não é desmotivante”. 
(Entrevistado 04) 

 
“Quando a gente entra no banco, é como se estivéssemos começando uma 

carreira, eu acho que assim, nem sempre conta a experiência que você teve... mas a 
sensação que eu tenho é que não necessariamente muito tempo de experiência ou muita 
especialização em uma área se transforma automaticamente em você ser a pessoa certa 
para aquele caso...  É como se quase todo mundo começasse do zero de novo. Para 
quem, como eu, que já tinha certa carreira, começar em atividades mais básicas é um 
fator desmotivante”. (Entrevistado 13) 

 

 
4.2.3.  
A questão da competitividade 

 

Todos os entrevistados classificaram as relações interpessoais dentro de suas 

áreas como boas, o que gera um clima organizacional propício ao fortalecimento 

de laços de amizades entre os funcionários.  

Esta percepção coletiva é corroborada pela média 3,85 (de uma escala de 1 a 

5) para as notas atribuídas pelos funcionários do BNDES em pesquisa3 recente 

sobre o tema.  

A análise das entrevistas sugere que a baixa competitividade entre os pares é 

um fator que muito contribui para a existência dessas boas relações interpessoais.   

Segundo alguns entrevistados, um dos fatores responsáveis por esta baixa 

competitividade entre os funcionários é a pressão do grupo para que não haja 

atritos graves nas relações interpessoais, pois se ocorrerem, muito provavelmente 

o indivíduo irá conviver com este desafeto ao longo de toda a sua carreira na 

instituição, podendo inclusive ficar subordinado a ele futuramente. Os relatos a 

seguir exemplificam este pensamento: 

 

“Eu considero o ambiente de trabalho muito bom, as pessoas são muito 
respeitosas na sua forma como lidam com os próximos. Eu encaro isto como outro ponto 
muito bom aqui no banco, o clima para trabalhar neste nível de relação entre as pessoas 
é muito legal (...). Com certeza, as pessoas sabem que vão lidar com estas mesmas 
pessoas por um bom tempo, então acho que provoca até um efeito positivo no fato que 
estas pessoas vão estar aqui por muitos anos, então você procura tratar bem estas 
pessoas, com respeito, porque você sabe que elas vão estar aqui por muito tempo, então 
você quer criar um ambiente bom”. (Entrevistado 07) 

                                                 
3 Pesquisa Interna de Clima Organizacional – Atmosfera , 2010. 
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“Eu acho que são muito boas as relações entre as pessoas, acho que isto é muito 
salutar, fruto da expectativa dos benedenses, de ficar aqui muito tempo, então se evita 
muito um conflito, um desgaste, mesmo que existam pontos de vista muito diferentes, até 
uma vez incompatibilidade de perfil entre as pessoas, evita-se muito o atrito, são poucos 
os casos em que a gente vê uma disputa ali, uma briga por posição, as pessoas são 
normalmente solícitas.Você não vê normalmente aqui o que você vê na iniciativa 
privada,que é um, querendo derrubar o outro, aquela briga sem pudor, competição muito 
forte. Aqui no Banco não tem isto, esta competição descabida no mercado”. 
(Entrevistado 09) 

 
Alguns relatos relacionaram a baixa competitividade à constatação de que 

tempo de casa pode ser um fator mais importante para o crescimento na carreira 

do que competência, e evitar atritos graves seria também uma forma de não 

prejudicar este crescimento. Os relatos a seguir são ilustrativos: 

 

“Eu acho que na média, acho que tem alguma competitividade, mas acaba que, 
para a empresa, o que vale é a antiguidade,  a gente sabe disso, então, acaba que nem 
adianta ter muita competitividade. Eu acho que já sabia disso, isso não me frustrou, eu 
vim de ambiente muito competitivo, então essa coisa de saber que vai acontecer é melhor 
do que as pessoas ficarem se matando para crescer um pouco mais rápido, correndo o 
risco de perder a sua vez, por ser considerado uma pessoa complicada”. (Entrevistado 
02).  

 
“Diria que a competitividade é de média para baixa, um dos aspectos da minha 

motivação é querer crescer,  a gente trabalha visando crescimento profissional que 
reflete em crescimento de renda, então, competitividade média para baixa, ela me 
dificulta um pouco a compreensão do negócio de como crescer dentro do banco, cheguei 
à conclusão que é tempo, você precisa ficar aqui um tempo para ter oportunidade, que 
nem sempre são para as pessoas mais preparadas, mas sim para quem está mais tempo, 
mais bem visto politicamente, uma realidade diferente do que eu estava acostumado, 
quando o crescimento profissional era fruto da sua competência, da sua disposição para 
competir pela oportunidade, mas aqui vejo que é questão de tempo e relacionamento 
mais do que pela competência”. (Entrevistado 09)  
 

Convém destacar que em pesquisa recente, já citada anteriormente, foi 

atribuída média 2,63 (de uma escala de 1 a 5) para o quesito “satisfação com 

avaliação de desempenho e promoção”. A análise das entrevistas sugere de fato 

uma insatisfação de alguns funcionários com relação as suas percepções sobre a 

utilização do critério tempo de serviço como item de análise para possíveis 

promoções. 

Entretanto, o mais interessante é observar se a baixa competitividade entre 

os funcionários influencia a motivação dos mesmos para desempenharem bem 

suas funções. Os relatos sobre este tema foram muito distintos, alguns 

entrevistados disseram que a baixa competitividade entre os funcionários os 

motivam a desempenhar bem suas atividades, em função do clima de cooperação 
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existente. Enquanto outros a relacionam com uma possível acomodação que pode 

levar a uma desmotivação. Finalmente, alguns se mostraram indiferentes sobre a 

questão da competitividade entre os pares como fator de motivação.  

Uma pesquisa quantitativa seria necessária para verificar se existe 

correlação entre motivação e baixa competitividade entre os funcionários do 

BNDES.  

 
4.2.4.  
Aplicabilidade das Teorias Motivacionais de Process o 

 
A Teoria de Estabelecimento de Objetivos (Locke, 1968) concluiu que 

trabalhar em direção de algum objetivo constitui uma grande fonte de motivação. 

Os objetivos específicos melhoram o desempenho, enquanto os objetivos difíceis, 

quando aceitos pela pessoa, resultam em desempenho mais elevado do que os 

objetivos fáceis. Latham (2003) também enfatiza que metas difíceis geram 

desempenho superior ao gerado por metas fáceis, ou seja, mantendo as demais 

variáveis e existindo comprometimento, estabelecer metas desafiadoras, porém 

possíveis de serem alcançadas, faz com que os funcionários tenham melhores 

desempenhos. As análises de conteúdo corroboram esta afirmação. Há relatos de 

funcionários que consideram suas atividades desafiadoras e portanto se sentem 

mais motivados a ter melhores desempenhos. Porém, também há relatos de 

funcionários que não julgam suas atividades como desafiadores. Um dos 

entrevistados relacionou a falta de desafio e a pouca necessidade de se esforçar 

para atender suas metas, a desmotivação. Os relatos abaixo demonstram as duas 

situações: 

 

“Considero desafiador. Se comparado com o mercado, o esforço físico é menor, 
trabalho menos horas do que trabalhava antes, mas tem um esforço técnico e emocional 
grande neste trabalho que desenvolvo hoje. Acho que tenho que me esforçar um bocado 
para entender as questões, acompanhar, acho que hoje o projeto tem algumas questões 
em 3 dimensões, uma é a complexidade técnica do que estamos fazendo, tem a questão do 
volume que o projeto é gigante, que todos os dias tem várias questões se apresentando de 
toda a ordem e o terceiro componente que é o fator emocional, este projeto vai alterar a 
vida das pessoas aqui dentro”. (Entrevistado 09) 

 
“(...) No começo as atividades eram bem simplórias, não precisava me empenhar 

muito, bastava manter um desempenho razoável para atender o que queriam de mim. 
Depois que mudei de função, não, agora preciso me esforçar muito mais para atender, o 
desafio é muito maior, o meu desempenho também aumentou proporcionalmente, hoje 
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chego aqui já pensando em uma série de situações que tenho que fazer ou resolver”. 
(Entrevistado 11) 

 
“Não considero desafiador. Pelo menos um pouco abaixo da minha capacidade 

técnica. Muito raramente na minha capacidade. E até hoje nunca além. Me desmotiva um 
pouco”. (Entrevistado 03) 

 
“Pouco desafiador. Esforço normal, poderia dar mais do que esperam de mim”. 

(Entrevistado 07)  
 
É interessante destacar que nenhum entrevistado, que relatou pouco desafio 

e esforço, demonstrou satisfação com tal situação. Provavelmente isso ocorre em 

função do comprometimento com a empresa, demonstrado pelos participantes ao 

longo de toda a entrevista, e com o próprio desejo de crescimento profissional. 

Esta constatação reforça a afirmação de que o comprometimento está 

positivamente correlacionado com o desempenho (Miner, 2005).  

Segundo a Teoria da Equidade (Adams, 1963), o indivíduo não apenas se 

preocupa com o valor da recompensa pelo trabalho prestado, mas também se ela é 

condizente com o seu esforço despendido.  

Dos 13 entrevistados, 11 responderam que a remuneração recebida é 

adequada a sua responsabilidade e ao esforço despendido em suas atividades.  

Um entrevistado disse que se considera mais bem remunerado do que o 

esforço despendido por ele no exercício de suas tarefas. Adams (1963) afirma que 

esta situação levaria a sentimento de culpa por parte do empregado, entretanto, 

este sentimento não foi demonstrado no relato do entrevistado em questão, muito 

provavelmente pelo fato de ele não se sentir responsável por essa situação e estar 

interessado em atividades mais desafiadoras. 

Como este foi o mesmo entrevistado que relatou não considerar suas 

atividades desafiadoras, provavelmente há relação entre as duas respostas. Talvez 

seja interessante uma pesquisa futura para examinar esta questão.  

Segue o relato do referido entrevistado: 

 

“Eu acho que sou até muito bem remunerado pelo esforço despendido nas minhas 
atividades”. (Entrevistado 03) 

  

O outro participante que também não considerou adequada a sua 

remuneração, utilizou argumentos que podem ser associados a 3 dos 4 

mecanismos de comparação, descritos por Elding (2007): outro externo, eu 
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externo e outro interno.  Ele faz comparações: primeiramente compara sua 

remuneração ao cargo de engenheiro júnior de mercado, posição que oficialmente 

ocupa no BNDES; depois, a uma posição que já teve em outra organização e 

finalmente a outros indivíduos da instituição que exercem atividades similares. 

Segue seu relato: 

 

“Considerando que eu sou um engenheiro júnior no papel, o salário é muito bom. 
Mas considerando o trabalho que desenvolvo, eu não seria um engenheiro júnior em 
outra instituição, seria um especialista com mais experiência, eu vejo que tem um 
descasamento do que eu faço  com o que outras pessoas, que estão há mais tempo, fazem. 
Outras pessoas fazem coisas similares  mas ganham bem mais do que quem acabou de 
entrar, então, volto à questão tempo, logo.Hoje considero a minha remuneração ruim, 
comparada a outros pares do banco, que fazem a mesma coisa, mas é boa, se comparada 
com engenheiros júnior do mercado”. (Entrevistado 09)  

 
Com relação a esta situação, alguns autores (Adams, 1963; Walster, 1978; 

Greenberg, 1991) afirmam que o indivíduo poderia diminuir seu esforço para 

voltar a ter a percepção de equidade entre esforço e remuneração. Pela análise de 

conteúdo da entrevista completa, o entrevistado 09 não age desta forma, 

diminuindo seu esforço, talvez pela percepção de que este fato é inerente a sua 

condição de pouco tempo de empresa, e que ele será recompensado mais adiante, 

como os demais também foram. 

Segundo a teoria da expectância de Vrom (1964), o funcionário estará 

motivado se houver percepção de que seu esforço levará ao desempenho esperado 

e consequentemente à recompensa desejada.  

No caso dos participantes deste estudo, apenas 1 não associou recompensa 

esperada pelo esforço despendido com perspectiva de aumento de remuneração ou 

crescimento dentro da empresa. Todos os demais fizeram pelo menos uma das 

duas associações. 

A análise de conteúdo das entrevistas dos que apontaram que almejam 

crescimento dentro da empresa como recompensa pelo esforço despendido não 

deixa claro se o fato do crescimento na carreira seria por si só suficiente para 

manter a motivação ou se o objetivo final seria a gratificação associada aos cargos 

relacionados a este crescimento. Vale ressaltar que no BNDES o aumento da 

remuneração ocorre de qualquer forma, independente da gratificação por cargos 

de confiança, uma vez que 15% do quadro da empresa são promovidos todos os 
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anos com base em antiguidade (indivíduos que estão há mais tempo sem 

promoção), sem levar em consideração o desempenho.  

Seria necessária uma pesquisa quantitativa para responder melhor qual a 

recompensa final por um bom desempenho, desejada pelos funcionários do 

BNDES, uma vez que muitas respostas sobre este assunto se mostraram  

ambíguas. Segue abaixo os relatos que demonstram esta ambiguidade:  

 

“(...) sempre acho que a remuneração precisa melhorar mais, ainda é um fator de 
motivação. Eu acho que assim, não sei, não consigo ver isso aqui dentro, talvez algum 
cargo, mas não sei se vale a pena, teria que avaliar, dependendo do cargo que fosse”. 
(Entrevistado 02) 

 
“(...) tem o papel de a partir do ponto em que você quer sempre melhorá-la, com 

os mecanismos do banco teoricamente o seu desempenho faz com que você melhore a sua 
remuneração (...).Ppara mim a coisa que eu veria como fator seria a remuneração, mas 
também  conhecimentos, se estou vendo que estou agregando, conhecendo coisas novas 
em um trabalho que estou fazendo, trabalhar mais do que deveria pelo contrato, então, o 
principal seria conhecimento, ou você estar contribuindo com alguma coisa que você se 
sinta motivado por estar contribuindo, vendo o seu crescimento profissional”. 
(Entrevistado 07) 

 
“É lógico que quanto mais você ganha, mais motivado você fica (...), porém, talvez 

a oportunidade de trabalhar mais com coisas que eu tenha interesse pessoal, coisas do 
meu interesse pessoal, me motivariam a trabalhar além do que trabalho hoje em dia ou 
que seja necessário”. (Entrevistado 08) 

 
“ Eu vou responder a minha vida inteira que sim, que é remuneração  (...). Acho 

que uma possibilidade de crescimento profissional, mostrar um trabalho é?? uma 
necessidade latente que pareça que te coloque com a incumbência de resolver, se faz 
você se empenhar mais, o desafio de uma necessidade urgente que você seja incumbido 
de resolver”. (Entrevistado 12) 
 

 
Bergamini (1998) ressalta que os empregados dos tempos atuais são mais 

exigentes em relação às recompensas recebidas, tanto em relação ao valor como 

ao tempo de espera para recebimento destas recompensas. No BNDES, 

principalmente no que diz respeito ao tempo para recebimento da recompensa, 

esta afirmação não se aplica, muito provavelmente pela estabilidade e percepção 

de que a recompensa financeira será obtida, mesmo que não imediatamente. Os 

trechos abaixo demonstram esta percepção: 

 

“(...) não só remuneração hoje como perspectiva de remuneração futura. Ter uma 
noção clara de recompensa futura, ainda que não imediata. Crescimento de carreira, por 
exemplo”. (Entrevistado 03) 
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“(...) para quem entrou há pouco tempo existe uma longa jornada, um potencial de 
crescimento deste salário que é muito grande, isto também nos motiva a crescer, pois o 
salário final é 5 vezes o salário de entrada”. (Entrevistado 09) 

 
 
4.3  
Papel do Gestor “Influencia” 
 
Yukl et al. (2008) relacionam a motivação do funcionário para desempenhar 

bem suas funções a uma boa relação de troca entre o líder e o liderado. Segundo 

os autores, nas relações em que ocorrem muitas trocas, os líderes fornecem o que 

é esperado pelo liderado, como atividades interessantes, de maior 

responsabilidade e com boas recompensas financeiras, e o liderado retribui com 

bom desempenho, comprometimento e lealdade.  

No BNDES, não existe a recompensa direta por desempenho individual, 

como bônus e outros incentivos monetários. Assim como oferecer atividades 

desafiadoras para recém-contratados nem sempre é possível, devido ao 

descasamento entre experiência dos funcionários novos e a profundidade da 

função disponível.  

Desta forma, resta um desafio aos gestores: como influenciar seus 

funcionários com pouco tempo de empresa a desempenharem bem as suas 

funções?. As respostas para esta pergunta foram muito distintas, alguns 

responderam que não sabem o que o gestor pode fazer para motivá-los, outros 

citaram como fator motivacional a possibilidade de serem preparados pelos líderes 

para serem eventuais substitutos na ausência dos mesmos. Há também um relato 

interessante que vai ao encontro do que Delci e Cássio (1972) dizem sobre o 

feedback e sua influência na motivação. Para estes autores, o feedback reforça a 

motivação intrínseca do subordinado. Segue o relato deste entrevistado: 

 

“Se meu gestor desse mais feedback sobre o trabalho, mais informações sobre o 
trabalho da área, de forma mais ampla, eu me sentiria mais motivado a fazer um 
trabalho melhor”. (entrevistado 03). 

 
Bergamini (1998) diz que a grande preocupação do superior não deve ser a 

de buscar o que deve ser feito para motivar os funcionários e sim orientada na 

busca de estratégias que visem evitar desmotivar aqueles que chegam motivados 

para o seu primeiro dia de trabalho. No BNDES, esta afirmação é muito 

apropriada, pois o funcionário muitas vezes poderá ter uma decepção já no início 
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da sua carreira, ao se deparar com atividades com que não tenha afinidade ou 

desafios suficientes para o indivíduo. 

Ainda sobre a relação de troca entre líder e liderado, a confiança nesta 

relação é um fator essencial para que ela ocorra de forma satisfatória (Yukl et al., 

2009). Zanini (2007) afirma que relações de confiança são mais comumente 

verificadas em organizações que operam em ambientes institucionais de baixa 

incerteza e alta estabilidade, com relações de trabalho consistentes, com uma 

cultura corporativa própria e forte. A análise de conteúdo das entrevistas reforça 

esta teoria, uma vez que o BNDES se enquadra neste tipo de organização citada 

pelo autor, e a maioria dos entrevistados percebe que as relações com seus 

gestores ocorrem mais baseadas por confiança do que por autoridade formal. O 

trecho abaixo é ilustrativo: 

 

“Na minha área é por confiança, confio no que eles fazem, eles sabem resolver as 
coisas melhor do que eu. Eu vejo que eles são mais experientes”. (Entrevistado 05) 

 
Porém, mais estudos específicos são necessários para verificar qual o real 

grau de confiança existente nas relações entre funcionários e gestores do BNDES. 

Apesar de ser quase que um consenso para os entrevistados que as relações com 

os gestores ocorrem por confiança, os exemplos que demonstrariam uma boa 

qualidade de troca entre líderes e liderados, conforme teoria Yukl et al. (2009), 

não foram verificados em todos os relatos. Seguem alguns relatos de entrevistados 

que embora afirmem haver uma relação de confiança com seus gestores citam 

exemplos de fatos que não ocorreriam em uma relação baseada na confiaça: 

 

“Às vezes eu gostaria de ser mais informado, de ter mais informações sobre aquilo 
que estou trabalhando, desta forma, às vezes eles, assim, questão de comunicação, 
muitas vezes por uma questão de relação formal, eu não sei muito porque estou fazendo 
as coisas”. (Entrevistado 03) 

 

“(...) gera para mim certa aflição de como vai ser meu futuro na organização. Se 
ela fosse mais calcada em um arcabouço institucional ela daria mais transparência e 
tranquilidade para as pessoas saberem o que precisam fazer para chegar onde pretende, 
eu não vejo isto com clareza no banco”. (Entrevistado 04) 
 

“O problema é que muitas vezes tudo tem que passar pelo chefe decidir. Eu acho 
que falta às vezes uma clareza, quando ele mesmo precisa escalar algumas coisas, para 
uma decisão que precisasse ser tomada não ficasse represada, às vezes eu sinto que as 
coisas ficam paradas, porque ele não está ali para decidir”. (Entrevistado 12)  
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Ainda sobre relacionamento entre funcionários e gestores, todos afirmaram 

que têm liberdade para dizer ao chefe que discordam de sua opinião. Tais 

respostas já eram esperadas pelo pesquisador, uma vez que pode se observar que 

faz parte da cultura organizacional muita discussão sobre um determinado tema, 

por meio de reuniões com os envolvidos. Porém, analisando as entrevistas, 

verifica-se que alguns participantes relataram haver limites nesta liberdade ou 

falta de êxito em conseguir mudar a opinião do gestor, conforme os trechos abaixo 

demonstram: 

 

“Tenho liberdade. Vai até certo nível, no quanto eu posso expressar minha 
opinião. Tanto para o meu superior imediato quanto para o chefe de departamento tem 
certa liberdade”.  (Entrevistado 03) 

 
“Tenho liberdade. Ele é sempre respeitoso, mas se não concordar dificilmente vai 

seguir em frente”. (Entrevistado 07) 
 
“Sim eu tenho liberdade. Eles estão sempre abertos a ouvir a opinião, eles podem 

não acatar, mas estão abertos a ouvir”. (Entrevistado 08) 
 
“(...) mas a verdade é que a decisão final é sempre a do gestor”. (Entrevistado 

09) 
 

Um papel do gestor muito citado nas entrevistas é o de ser um mentor para 

os novos funcionários, auxiliando-os no processo de integração à cultura da 

organização. Como na realidade atual, conforme salienta Bennis e Powell (2000), 

existe uma rotatividade de pessoas crescente nas organizações, fazendo com que a 

empresa perca sua identidade. O papel de introjetar no novo funcionário os ideais 

e valores da organização está sendo deixado em segundo plano pelos gestores 

atuais. Porém, na realidade do BNDES, onde não há esta rotatividade, este papel 

assume uma grande importância. Os relatos a seguir são ilustrativos: 

 

“Ele deve ser um mentor, uma espécie de coaching para preparar quem acabou de 
entrar, adequar à cultura de quem chegou do mercado para a cultura do BNDES, para 
facilitar este processo de internalização, que é uma cultura bem diferente”. 
(Entrevistado 09) 

 
“Hoje o que eu acho mais importante, principalmente para os mais novatos, é o 

líder influenciar o subordinado a seguir a cultura da instituição, que deve vir desde lá 
dos primórdios (...), talvez por se tratar de uma empresa que tem relativamente poucos 
funcionários que ficam muito tempo juntos, que trabalham em um mesmo prédio, mas 
isto já vem desde a cultura de trabalhar todo mundo junto, então acho que isso é uma 
coisa que as pessoas acabaram criando sozinhas, não foi nada direcionado por ninguém, 
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não teve nenhum mentor (...) e quem vem de fora não sabe como esta cultura funciona, 
muitas vezes não está preparado para ela, pode até ficar desmotivado”. (Entrevistado 
13)  

 
Yukl et al. (2009) definem três tipos básicos de comportamento de 

liderança: orientado à relação, orientado à mudança e orientado à tarefa. O 

primeiro é aquele onde as ações do líder têm a intenção primordial de promover e 

garantir o bem-estar do subordinado; no segundo, as ações do líder têm a intenção 

de enfatizar a importância dos valores relacionados à missão e novas estratégias. 

Finalmente, aquele onde as ações do líder têm a intenção de clarear os objetivos, 

monitorar as operações e a performance individual de seus subordinados. A 

análise de conteúdo das entrevistas revela que a maioria dos entrevistados espera 

que seus gestores tenham um comportamento orientado à tarefa, conforme o 

trecho abaixo exemplifica: 

 

“Espero que ele possa dar suporte, definir bem o que cada um tem que fazer, 
repartir o trabalho entre a equipe para não deixar ninguém sobrecarregado e ninguém 
parado, então é basicamente isto que eu espero, que ele tenha esta percepção das 
necessidades de cada um, o tipo de trabalho que cada um vai desempenhar melhor ou 
pior, motivar mais ou motivar menos, é isto que eu espero”. (Entrevistado 08) 
 

 

4.4  
Influência das características do contrato de traba lho de uma 

empresa pública no Desempenho dos Funcionários  

 

A análise de conteúdo das entrevistas buscou verificar se as características 

peculiares do setor público, em relação ao contrato de trabalho dos seus 

funcionários, têm influência no desempenho dos mesmos.   

Entre os entrevistados, muitos relacionaram a tranquilidade gerada pela 

estabilidade do emprego público com um melhor desempenho em suas funções, 

por não haver a pressão da perda do emprego, fazendo com que o profissional 

possa se concentrar apenas em suas atividades. Esta posição vai de encontro com 

a percepção do mercado, onde a estabilidade do setor público normalmente está 

associada à acomodação e queda no desempenho. O relato abaixo exemplifica esta 

ideia:  

“Como positivo, o fato de que amanhã muito dificilmente estarei na rua, e isso me 
dá segurança para desempenhar um bom trabalho, me sinto tranquilo em trabalhar deste 
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jeito, mesmo tendo as pressões e as responsabilidades relacionadas ao trabalho, isso já é 
um alívio”. (Entrevistado 08) 

 
Há também relatos que destacam a valorização por parte da empresa em 

investimentos na capacitação e desenvolvimento profissional dos seus 

funcionários como fator motivacional para melhorar o desempenho dos mesmos. 

Tais relatos corroboram  a afirmação de Salles (2006), a qual destaca que o 

governo vem buscando capacitar o funcionalismo público a fim de qualificar os 

empregados e a gestão da administração pública. Os relatos são ilustrativos: 

 

“O que eu sinto que a valorização na sua capacitação e desenvolvimento 
profissional, eu vejo investimento nisso, eu me surpreendi com a estrutura que o banco 
dá para o trabalho (...), a iniciativa privada não investe em você para se desenvolver, ela 
simplesmente te descarta, aqui não, tem um investimento muito alto”. (Entrevistado 04) 

 
“Eu nunca vi uma empresa investir tanto em treinamento como aqui, se o curso for 

importante para o seu desenvolvimento, mesmo que não seja para a função que você 
esteja exercendo no momento, você consegue fazer”. (Entrevistado 11)  

 
A análise de conteúdo das entrevistas também revelou que para alguns 

entrevistados é fator motivacional para desempenharem bem suas funções o fato 

de serem funcionários públicos e terem a responsabilidade de prestar um bom 

serviço para sociedade. Tais relatos indicam que estes funcionários provavelmente 

agem conforme Salles (2006) argumenta. O autor afirma que se espera  que o 

funcionário público se transforme  em agente motivador e incentivador em seu 

ambiente de trabalho, de forma a cooptar os colegas a agirem com empenho, 

utilizando ao máximo suas competências. O resultado a ser alcançado é a 

transformação na mentalidade, na estrutura e na cultura do serviço público, onde a 

eficiência, a qualidade e a celeridade dos processos estejam em primeiro plano. Os 

relatos a seguir são exemplificativos: 

 

“Quando eu vim para o funcionalismo público, eu imaginava que iria trabalhar 
bem menos do que trabalho hoje, mas em contra partida, como funcionário público devo-
se preservar o que é publico, o que é nosso. Também é um motivador, logo deveríamos 
pensar o oposto, se sou funcionário público e cuido do que é público e se o que é público 
também é meu e da minha família, deveria me dedicar mais  ao que é privado e vai para 
o bolso de alguém e acabou (...). Eu me sinto mais motivado a trabalhar por um bem 
público do que para enriquecer um patrão sueco, mexicano ou americano, que não está 
preocupado com as minhas necessidades”. (Entrevistado 09)  
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“(...) mas por outro lado, ser funcionário público, para mim, é uma grande 
responsabilidade que tem que se fazer jus. Posso trabalhar menos ou ficar relaxado, eu 
acho que não, pelo contrário, acho que a responsabilidade aumenta”. (Entrevistado 10) 

 
“Por um lado entra todo aquele espírito público, é legal você saber que seu 

trabalho esta influenciando no crescimento do país, sempre falo para as pessoas que eu 
conheço, que o banco não mede seu sucesso só baseado no lucro, este é um dos fatores 
de sucesso, mas é legal você ver que o banco também faz negócio que ele toma prejuízo, 
sabendo disto, mas porque ele sabe que vai agregar alguma coisa, ou desenvolver uma 
região”. (Entrevistado 07) 

 
“(...) como posso dizer, para você ser funcionário público você tem que ter 

vocação. Tem pessoas que não têm esta vocação, porque as coisas no funcionalismo 
público, não pelas pessoas, mas pela forma como se é feito o funcionalismo, é diferente 
da iniciativa privada (...)”. (Entrevistado 08) 

 

Sobre a remuneração na iniciativa pública, Marini (2005) afirma que 

reformulações na remuneração tradicionalmente utilizada na administração 

pública brasileira são de extrema importância, pois as políticas de remuneração 

atuais geralmente não estão atreladas aos resultados, o que não estimula o 

comprometimento com os objetivos da instituição.  

Os entrevistados foram questionados quanto as suas posições sobre 

remuneração baseada em desempenho individual. Não houve uma tendência nas 

respostas, uma parte dos entrevistados se declarou a favor e outra parte, contra. 

Porém, a análise de conteúdo das entrevistas dos participantes favoráveis à 

remuneração baseada em desempenho individual não demonstrou uma relação 

explícita entre remuneração por desempenho com aumento da motivação e maior 

comprometimento com os objetivos da instituição. Aqueles que foram contra 

explicitaram a preocupação se de fato haveria uma medição justa, pois segundo 

eles há a possibilidade da análise ser muito subjetiva, uma vez que a empresa 

sequer conta com mecanismos formais de avaliação de desempenho.  

Convém destacar que muitos entrevistados, sendo a favor de uma política de 

remuneração baseada em resultados ou não, demonstraram preocupação com um 

possível efeito colateral da implementação dessa forma de remuneração: o 

aumento excessivo da competitividade interna, o que poderia prejudicar o bom 

clima organizacional apontado por eles. Os trechos abaixo explicitam esta 

preocupação: 

“Acho que poderia sim em algum momento, mas não por muito tempo, chega uma 
hora que você fica muito atrás disso e acaba se perdendo. E depende também de como 
isso é feito, se for de uma forma muito agressiva, acho que você acaba perdendo a 
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medida certa, a competitividade fica exagerada, o bom clima se perde, eu não acho que 
seja o melhor dos mundos”. (Entrevistado 02) 

 
“(...) precisa tomar cuidado para isto não contaminar o bom clima organizacional 

que temos aqui, o clima de colaboração, de eu querer melhorar o meu desempenho e 
torcer para o do colega piorar, para na comparação eu ficar melhor e ter uma 
remuneração mais alta. Acho difícil casar isto com a cultura do BNDES”. (Entrevistado 
12) 

 
“(...) agora, podemos pagar o preço por isto, no ambiente provavelmente ficará 

pior, pois nem todos têm como ganhar, sempre para um ganhar mais, o outro vai ter que 
ganhar menos”. (Entrevistado 13) 
 

Ainda sobre remuneração na área pública, Marconi (2003) afirma que 

apesar de, em média, o salário pago pela área pública brasileira ser maior que o 

pago pela privada, os funcionários mais qualificados recebem salários menores no 

setor público e os menos qualificados recebem salários maiores, se comparados ao 

setor privado, o que representa uma diferença importante quando comparada à 

remuneração por nível de qualificação. Segundo o autor, isso pode ser explicado 

pelo fato de os salários de entrada das instituições públicas serem maiores do que 

os da iniciativa privada, porém, a remuneração para cargos hierarquicamente 

superiores na iniciativa privada  é maior do que na área pública.  

A análise de conteúdo das entrevistas sugere que os funcionários do BNDES 

não se desmotivam ao compararem o salário projetado para uma possível carreira 

dentro da instituição e o salário projetado em uma possível carreira na iniciativa 

privada. O relato a seguir é extremamente ilustrativo: 

 

“Não sei se algum dia, na administração pública, vai chegar, como na iniciativa 
privada, a ter salários muito altos, mas assim, eu vejo que são poucas pessoas que na 
iniciativa privada chegam a este nível de salário, acho que é ilusão achar que na 
iniciativa privada é um mundo de oportunidades, que todos que são qualificados vão 
chegar um dia a ter este nível de salário. Não é exatamente verdade isto, e tem uma coisa 
que eu acho assim, na iniciativa privada as pessoas têm um prazo de validade”. 
(Entrevistado 04). 
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5 
Considerações finais  
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar sugestões de resposta às 

perguntas feitas no início desta investigação. Além disto, apresenta 

recomendações gerenciais, bem como sugestões para trabalhos futuros a partir das 

conclusões deste estudo. 

 
5.1. 
Conclusões 
 

A pesquisa realizada, através das análises das entrevistas com 13 

funcionários do BNDES, buscou observar quais são os fatores motivacionais 

considerados mais relevantes pelos funcionários recém-contratados do BNDES 

que influenciam seus desempenhos em suas funções, se a motivação inicial para o 

indivíduo ingressar no BNDES é a mesma que o influencia a ter um bom 

desempenho em suas funções, se o gestor influencia a motivação dos funcionários 

e qual o impacto da relação diferenciada de trabalho da empresa pública na 

motivação do empregado.   

Seguem algumas sugestões de respostas, listadas a seguir, para as perguntas 

feitas no início desta investigação: 

 

Quais são os fatores motivacionais considerados mais relevantes pelos 

funcionários recém-contratados do BNDES que influenciam seus 

desempenhos em suas respectivas funções? 

 

A análise das entrevistas revelou que a possibilidade de fazer carreira em 

uma única empresa, com a perspectiva de que um bom trabalho realizado será 

levado adiante, possibilitando crecimento profissional, e que haverá recompensa 

por este bom desempenho, é um dos fatores motivacionais primordiais que levam 

aos recém-contratados a se motivarem e a desempenharem bem suas funções.  

O crescimento vertical dentro da organização foi a recompensa mais citada 

como esperada por um bom desempenho profissional. Porém, a pesquisa não 

conseguiu identificar uma tendência nas respostas, se o crescimento profissional 

por si só seria a recompensa desejada ou se o aumento da remuneração, associado 

aos cargos de confiança vinculados ao crescimento, seria o objetivo final. Muitas 
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respostas foram ambíguas neste aspecto, sugere-se uma pesquisa mais 

aprofundada para identificar verdadeiramente qual é a recompensa final desejada.   

Outro fator motivacional importante e relatado por 10 dos 13 entrevistados 

diz respeito aos mesmos se sentirem pressionados a melhorar seu desempenho em 

função da capacidade técnica de seus pares. Como o quadro de funcionários é 

estável, pequeno, e concentrado no mesmo local de trabalho, existe a percepção 

por parte dos empregados de que todos se conhecem, que um desempenho abaixo 

das expectativas dos demais poderá ser divulgadopor toda a empresa, 

comprometendo oportunidades futuras de crescimento, mesmo em outras áreas.  

Logo, o funcionário se sente motivado a manter um bom desempenho para 

estar no mesmo nível dos demais. É importante ressaltar que este fator só ocorre 

pela percepção de boa parte dos funcionários de que o corpo técnico da instituição 

é altamente qualificado, e a manutenção desta percepção é fundamental para que 

este fator motivacional continue sendo relevante na empresa.  

Muitos entrevistados também relacionaram o orgulho de fazer parte da 

instituição à motivação em desempenhar bem suas atividades, apesar de poucos 

conseguirem expressar de forma prática, como este sentimento influencia  seu 

comportamento.    

Outro fator motivacional também muito citado foi a profundidade das 

atividades exercidas pelos funcionários recém-contratados. O nível do desafio que 

as atividades proporcionam aos empregados foi relatado como fator de motivação, 

caso as atividades exijam maior esforço intelectual. Em contra partida, há relatos 

de desmotivação por parte de alguns funcionários que ao entrarem na empresa se 

depararam com atividades abaixo de sua capacidade técnica ou de sua experiência 

profissional anterior. Trata-se de um desafio para a empresa, o de conseguir 

adequar as funções disponíveis aos novos funcionários, tentando fazer com que 

esta alocação mantenha os funcionários motivados a exercerem bem suas funções.   

Houve ainda relatos sobre a motivação gerada pelo sentimento do dever de 

realizar bem as atividades, por ser funcionário público e saber que está prestando 

um bem à sociedade. 

Por fim, é interessante salientar que houve um consenso entre os 

participantes do estudo sobre o bom clima organizacional da empresa. Alguns 

fatores foram apontados como responsáveis por este bom clima, dentre os quais 

podemos citar as relações de amizade que são construidas ao longo dos anos entre 
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os funcionários e a baixa competitividade entre os pares. A baixa competitividade 

foi relacionada por alguns à percepção de que o tempo de serviço na empresa 

pode ser um fator mais importante para crescimento na carreira do que 

competência. O estudo tentou entender se esta baixa competitividade relatada 

seria um fator motivacional para os funcionários desempenharem bem suas 

atividades. Porém o resultado das análises das entrevistas não permitiu responder 

a esta pergunta, uma vez que os relatos sobre esse tema foram muito distintos, 

sem uma tendência clara.  

 

A motivação inicial para o indivíduo ingressar no BNDES é a mesma 

que o influencia a ter um bom desempenho em suas funções? 

 

Para responder esta pergunta, primeiro foi necessário identificar quais foram 

os fatores motivacionais que levaram os entrevistados a fazer concurso para o 

BNDES. A análise de conteúdo das entrevistas identificou que todos citaram ao 

menos um fator motivacional extrínseco ao indivíduo, ligado às particularidades 

do setor público. Os fatores remuneração, estabilidade e benefícios foram os mais 

citados. 

Convém ressaltar que apenas 3 entrevistados relataram que o fato de o 

concurso ser para trabalhar no BNDES fez diferença na escolha, para os demais, 

poderia ser qualquer outra instituição pública, desde que esta oferecesse condições 

de satisfazer sua necessidade de segurança. Este fato sugere que a capacidade do 

BNDES em atrair mão de obra está mais relacionada ao fato de ser empresa 

pública, que oferece as vantagens procuradas pelos candidatos, do que a outras 

características específicas da empresa, como por exemplo ramo de atividade. 

A análise de conteúdo das entevistas revelou a percepção dos entrevistados 

de que estes fatores motivacionais iniciais não são suficientes para mantê-los 

motivados a desempenhar bem suas funções, uma vez que já são garantidos logo 

ao ingressar na instituição. A conquista do que buscavam antes de ingressar no 

setor público é fundamental para que surjam novos fatores motivacionais depois 

de contratados. 

Os gestores têm influência sobre a motivação dos funcionários, para 

que estes desempenhem bem suas funções? 
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Conforme discutido nos capítulos de revisão de literatura e análise dos 

dados, há autores que relacionam a motivação dos funcionários a desempenharem 

bem suas funções a uma boa relação de troca entre o líder e o liderado, e a 

confiança seria um dos pilares desta boa relação. Neste estudo, poucos 

entrevistados destacaram a influência do gestor sobre as motivações para 

desempenhar bem suas atividades, apesar de a maioria garantir que existe uma 

relação de confiança com seus gestores. 

Embora a maioria dos entrevistados tenha afirmado existir uma relação de 

confiança com seus gestores, em poucos relatos apareceram exemplos práticos de 

situações que comprovariam esta afirmação. Ao contrário, muitos entrevistados 

que fizeram esta afirmação relataram situações, como falta de autonomia para 

tomar decisão, falta de informação mais aprofundada sobre as questões 

estratégicas da área, entre outras, que demonstrariam na verdade uma relação de 

baixa confiança. 

A análise de conteúdo das entrevistas sugere que a percepção desses 

funcionários sobre a relação de confiança com seus gestores provavelmente ocorre 

pelo bom clima organizacional, pelo bom diálogo entre líder e liderado, entre 

outros fatores mais ligados ao bom relacionamento interpessoal do que a 

propriamente uma relação de confiança. 

A maioria dos entrevistados também destacou que o papel do gestor no 

BNDES ocorre mais orientado à tarefa, através da divisão equilibrada das 

atividades e monitoramento da equipe. Uma parte daqueles que afirmaram haver 

influência do gestor na motivação para desempenhar bem suas atividades disse  

que essa influência emana justamente da boa execução dessas tarefas.  

É interessante destacar que alguns entrevistados afirmam que os gestores de 

funcionários recém-contratados devem ser mentores para os mesmos, auxiliando-

os no processo de integração à cultura organizacional. Estas entrevistas revelam 

que se trata de um papel importante que poderá influenciar a motivação dos novos 

empregados, uma vez o BNDES apresenta uma cultura organizacional forte e com 

particularidades do setor público, com as quais muitos dos novos funcionários não 

estão acostumados. 

A observação do ambiente estudado e a análise das entrevistas revelaram 

que os gestores dos novos funcionários do BNDES podem ter um papel muito 

importante na gestão dos mesmos, a fim de evitar que seus subordinados fiquem 
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desmotivados logo no começo de suas carreiras. Fato que pode ocorrer, caso os 

recém-contratados se deparem com atividades iniciais que exijam menos 

qualificação do que possuem. Porém, não foi objetivo deste estudo analisar quais 

ações os gestores do BNDES poderiam ter para minimizar o efeito desta situação. 

 

Qual o impacto das particularidades da relação de trabalho de uma 

empresa pública na motivação dos seus funcionários? 

 

A análise de conteúdo das entrevistas revelou que as particularidades da 

relação de trabalho de uma empresa pública influenciam as motivações dos 

funcionários para desempenharem bem suas atividades. Todos citaram pelo menos 

uma delas como fator motivacional para desempenharem bem as suas funções. 

A particularidade mais citada por muitos entrevistados é a estabilidade do 

setor público. Para estes funcionários, esta caracterísitca é fator motivacional 

positivo para desempenharem bem suas atividades, uma vez que se sentem mais 

seguros e não se desgastam emocionalmente com receio de perder seus empregos 

por motivos como redução de custos, mudança de estratégia da empresa, entre 

outros.  

A análise de conteúdo das entrevistas demostrou que a remuneração 

tradicional que ocorre nas empresas públicas, não vinculadas ao desempenho dos 

funcionários, não é um fator que impacta negativamente a motivação dos mesmos.  

Ainda sobre remuneração, a análise de conteúdo das entrevistas também 

sugere que alguns funcionários do BNDES não se desmotivam ao compararem o 

salário projetado para uma possível carreira dentro da instituição e o salário 

projetado em uma possível carreira na iniciativa privada.  

Outra particularidade do setor público, também citada como fator 

motivacional, é o investimento feito pela empresa na qualificação profissional de 

longo prazo dos seus funcionários. 

É interessante destacar também que alguns entrevistados destacaram o fato 

de serem funcionários públicos e terem a responsabilidade de prestar um bom 

serviço à sociedade, como um fator motivacional para desempenharem bem suas 

funções. 
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5.2. 
Recomendações gerenciais 
 

Conforme observado na análise de conteúdo das entrevistas, um dos 

principais fatores motivacionais para os funcionários recém-contratados é a 

possibilidade de crescimento dentro da organização.  

Isso revela a importância de a empresa investir em um sistema de avaliação 

de desempenho formal, para que o funcionário possa ser avaliado e saber quais 

ações precisam ser implementadas para melhorar seus desempenhos. Este sistema 

de avaliação deveria estar ligado a promoções e progressão de carreira dentro da 

organização, o que provavelmente geraria nos funcionários a percepção de que as 

promoções ocorrem baseadas mais em critérios técnicos e objetivos do que por 

critérios de relacionamento ou vinculados ao tempo de serviço do funcionário na 

instituição. 

O investimento neste tipo de avaliação pode se tornar um fator crítico de 

sucesso na manutenção da motivação dos funcionários recém-contratados para 

desempenharem bem as suas funções.   

 
5.3.  
Sugestões para trabalhos futuros  
 

Gil (2008) comenta que o objetivo de uma pesquisa exploratória é 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. 

Este estudo pode abrir caminho para novas pesquisas sobre fatores 

motivacionais de funcionários em outras instituições públicas. O estudo 

considerou apenas uma empresa, com características peculiares dentro do 

universo das empresas públicas: remuneração e benefícios acima da média, menor 

ingerência política do que em instituições públicas, quadro funcional 

historicamente estável, com baixo turn over, porém atualmente sendo reformulado 

devido ao grande número de aposentadorias. Pode ser, portanto, interessante 

analisar em outras empresas públicas os pontos discutidos nesta pesquisa. 

Sugere-se também que sejam conduzidos estudos para verificar se as 

descobertas aqui destacadas nas considerações finais podem ser comprovadas 

estatisticamente. 
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Acredita-se que resultados como estes seriam de grande importância para a 

pesquisa sobre a motivação dos funcionários do setor público para 

desempenharem bem as suas funções.  

Tais resultados podem contribuir para que as instituições públicas 

implementem estratégias eficazes para manter seus funcionários motivados 

durante o exercício de suas atividades e consequentemente exercerem bem seu 

papel de servir a sociedade. 
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