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RESUMO
O estudo teve por objetivo identificar quais os fatores que provocam a motivação dos Peritos
Criminais Federais das Unidades Técnico-Científicas da Polícia Federal na Bahia no
desenvolvimento de suas atividades. Para isso, efetuou-se uma pesquisa descritiva,
explicativa, bibliográfica e de campo. Foram realizadas entrevistas individuais e semiabertas,
assim como aplicada a técnica de construção de desenhos, com todos os Peritos Criminais
Federais lotados na Bahia, o que totaliza 35 servidores. Utilizando-se o método de análise de
conteúdo, foram identificados 20 fatores que influenciam a motivação dos servidores
pesquisados, sendo o “salário” o que mais incentivou na escolha do concurso para ingresso na
instituição. Além do “salário”, o “trabalho em si”, o “desafio”, o “ambiente de trabalho” e o
“aperfeiçoamento profissional” são os fatores que mais afetam positivamente a motivação
desses Peritos Criminais na Polícia Federal. O “reconhecimento / valorização”, o “feedback /
resultado do trabalho”, a “autonomia” e o “crescimento na carreira” foram considerados
importantes para a motivação, porém, são fatores que para muitos dos entrevistados não estão
presentes ou precisam melhorar na Polícia Federal. Os fatores que mais exercem influência
negativa na motivação dos Peritos Criminais no órgão são a falta de “planejamento,
organização”, a “burocracia, hierarquia rígida, estrutura fechada, excesso de controle”, a falta
de “justiça” e a falta de “integração com outros componentes da Polícia Federal”.
Completando a lista dos 20 fatores que se destacaram no estudo estão “meios e condições de
trabalho”, “objetivos / metas a atingir”, “benefícios”, “prestígio / status / importância do
órgão Polícia Federal”, “senso de responsabilidade”, “relacionamento com chefia” e
“questões pessoais / família”. Sugere-se que pesquisa semelhante seja realizada com Peritos
Criminais Federais lotados em outros estados e também com as demais categorias de
servidores do órgão.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Trabalho. Perito Criminal. Polícia Federal. Gestão.
Serviço Público.

ABSTRACT

This study aimed at identifying which factors cause the motivation of the criminal experts of
the technical units of the Brazilian Federal Police at the state of Bahia, in the development of
their activities. For this purpose, a bibliographic, descriptive, explanatory and field research
was performed. Individual and semi-open interviews were held, and the technique drawing
construction was applied with all federal criminal experts stationed in Bahia, which amounts
to 35 servants. Using the method of content analysis, 20 factors that influence the motivation
of the staff members surveyed were identified; the “salary” was shown to be the most
encouraging factor in choosing the selective process for admission into the institution. The
"work itself", the "challenge", the "good working environment" and "professional
development" are the factors that most positively affect the motivation of criminal experts of
the Federal Police at the state of Bahia. The "professional appreciation", the "feedback / result
of the work", "autonomy" and "career growth" were considered important for the motivation,
however, they are factors that for many of the respondents are not present or need to be
improved in the Federal Police. The factors that impact negatively on the motivation of the
referred experts is the lack of "planning, organization", "bureaucratic procedures, rigid
hierarchy, inflexible structure, excess of control tools”, "the lack of equalitarian treatment”,
and the lack of "integration with other components of the Federal Police". Completing the list
of the 20 factors that stood out in this study there are: “the ways and work conditions”,
“objectives / goals to be reached”, “beneficts”, “glamour / status / importance of the Federal
Police”, “sense of responsibility”, “relationship with the managers” and “personal / family
matters”. The study suggests that a similar research should be conducted with Federal
Criminal Experts stationed in other states and also with the other categories of servers in the
institution.

KEY-WORDS: Motivation. Work. Criminal Expert. Federal Police. Management. Public
Service.
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1 O PROBLEMA E A METODOLOGIA
Este capítulo destina-se a apresentar o problema que desencadeou a pesquisa. Para
tanto, além de uma exposição sucinta dos fatores que o envolvem, serão expostos o objetivo
final e os objetivos intermediários da pesquisa, assim como a delimitação e a relevância do
estudo. Serão descritos também o tipo de pesquisa realizada, os sujeitos envolvidos no estudo,
a forma de coleta e tratamento dos dados, além das limitações do método escolhido.

1.1 Introdução
Nos dias atuais, procura-se cada vez mais descobrir modelos ideais de gestão,
frente à necessidade de humanizar e democratizar as estruturas organizacionais
concomitantemente à evolução da sociedade, empregando conceitos como motivação,
liderança, redução dos níveis hierárquicos. Mesmo assim, ainda se observam práticas
fundamentadas na visão taylorista-fordista, tão empregada durante o início da era industrial,
na qual o autoritarismo impera e a voz do “chão-de-fábrica” é muda. Como esperado, as
consequências desse referencial, observáveis tanto na iniciativa privada quanto no serviço
público, ainda persistem e a visão do indivíduo como recurso para a obtenção de resultados se
mostra presente.
Por outro lado, nos últimos anos, mudanças têm sido observadas nas relações de
trabalho do setor privado, influenciadas pela globalização, rápido desenvolvimento
tecnológico e velocidade das informações. Está-se valorizando cada vez mais o conhecimento
e buscando-se oferecer qualidade de vida ao trabalhador. A visão separatista de trabalho e
lazer vem se desfazendo e, cada vez mais, busca-se o bem-estar do indivíduo no ambiente
organizacional.
Seguindo a mesma linha das empresas privadas, órgãos públicos têm procurado
dar mais atenção ao seu quadro de pessoal. Não se pode mais pensar em serviço público como
há alguns anos, e ainda neste início do século XXI, quando os servidores eram vistos como
simples recursos que deveriam ser dirigidos como máquinas a serviço da burocracia,
submetidos

à

manipulação

político-administrativa,

frustrados

nas

expectativas

de

aprimoramento e atualizações profissionais, esquecidos atrás de balcões de repartições
públicas (GURJÃO, 1996).
As organizações públicas e privadas devem pautar-se por gestões mais
humanistas, pelas quais os trabalhadores sintam-se parceiros de suas instituições, e onde
tenham possibilidade de participar de decisões, de maneira que possam contribuir e se sentir
realmente responsáveis pelo cumprimento das metas.
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Quanto à Criminalística da Polícia Federal (PF), apesar do notório salto de
qualidade conquistado nos últimos anos no que se refere à tecnologia, com a chegada de
recursos oriundos de projetos de fomento – que permitiram a aquisição de ferramentas e
equipamentos de última geração em diversos setores das ciências forenses –, ainda não pode
ser considerada exemplo de gestão no que concerne à preocupação com o bem-estar e a
qualidade de vida do servidor.
De forma geral, observa-se que os profissionais da área executam suas tarefas
cumprindo as obrigações formais com zelo, sem, porém – mas naturalmente com exceções –,
preocuparem-se com o sistema organizacional e com os índices de produtividade pessoal e
setorial. Fazer mais e melhor, pelo menos em uma primeira abordagem, aparentemente não é
uma tendência ou um objetivo a ser alcançado. Além disso, o entusiasmo e orgulho
nitidamente demonstrados pelos PCFs quando do ingresso na carreira por vezes reduzem-se
rapidamente com o passar dos anos, sugerindo a instalação de quadros de insatisfação e perda
de motivação, o que certamente provoca reflexos no bem-estar pessoal e na qualidade dos
serviços desses profissionais.
Procurando acompanhar a evolução das novas práticas de gestão, pretendeu-se,
com esta pesquisa, identificar o que provoca a motivação dos Peritos Criminais Federais
(PCFs) da Bahia para o trabalho, para que seja possível cada vez mais valorizar esse potencial
humano, permitindo melhorar a qualidade de vida e a satisfação no desempenho de suas
atividades, afinal, é no local de trabalho onde passam grande parte do tempo. Essa maior
satisfação também deve provocar reflexos positivos imediatos na qualidade dos serviços,
incrementando indicadores de produtividade e de satisfação de clientes.
Nesse ponto chega-se ao problema fundamental objeto da pesquisa: quais os
fatores que provocam a motivação dos Peritos Criminais Federais lotados na Bahia no
desenvolvimento de suas atividades?

1.2 Objetivos
Esta pesquisa teve por objetivo final responder ao problema que a suscitou, logo,
buscou identificar os fatores que provocam a motivação dos Peritos Criminais Federais
lotados na Bahia no desenvolvimento de suas atividades.
Com o fim de alcançar o objetivo final, fez-se necessário atingir objetivos
intermediários, aqueles que, segundo Vergara (2011), são essenciais para o alcance do
objetivo final.
a) Contextualizar a relação trabalho e homem;
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b) Contextualizar a evolução da gestão pública;
c) Contextualizar o comportamento organizacional: motivação, satisfação com o
trabalho, o papel do gestor;
d) Explicar como se dá a gestão da Criminalística da PF na Bahia;
e) Identificar problemas que envolvem a gestão do corpo pericial da PF na Bahia.

1.3 Suposição
Motivação é um tema bastante complexo, pois envolve a subjetividade do ser
humano, seus valores, seus interesses, suas necessidades internas, que são diferentes de
pessoa para pessoa. Por ser intrínseca ao ser humano, ela é particular de cada indivíduo, por
esta razão, algo que é extremamente motivador para um pode ser fator de insatisfação para
outro. Dessa forma, como bem afirmou Vergara (2012, p.43), “Lidar com essas diferenças é a
arte e a magia do gestor”.
Mesmo considerando a complexidade do tema em questão, com base na
observação do comportamento de boa parte dos Peritos do Setor Técnico-Científico da PF na
Bahia (SETEC / BA – sede regional da Criminalística da PF no estado da Bahia – localizado
em Salvador), supõe-se que as atitudes relacionadas a seguir, por parte do gestor, poderiam vir
a provocar-lhes a motivação:
a) Reconhecer e elogiar o trabalho desenvolvido pelo funcionário;
b) Incentivar a maior participação dos Peritos em tomadas de decisão que afetem
o serviço do Setor como um todo;
c) Conhecer as capacidades dos PCFs e propor desafios, metas;
d) Investigar a respeito de como cada funcionário gostaria de trabalhar, que tipo
de serviço, ou tipo de perícia, traria maior satisfação;
e) Oferecer incentivos, como prioridade na escolha para participação em cursos,
diminuição na carga de sobreaviso (tipo de plantão 24 h) aos Peritos que se
destacam,

principalmente

aqueles

realmente

compromissados

com

a

instituição.
Vale ressaltar que o gestor precisa estar atento à motivação de cada empregado,
ele deve ter a capacidade de identificar suas necessidades e criar condições, no ambiente de
trabalho, para que suas tarefas o satisfaçam (GIL, 2001).
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1.4 Delimitação do estudo
Esta pesquisa se propôs a identificar os fatores que provocam a motivação dos
Peritos Criminais Federais da Bahia, tanto os que estão lotados no SETEC / BA, quanto os
que trabalham na Unidade Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro
(UTEC / JZO / BA).
O estudo abordou os processos motivacionais que influenciam o comportamento
dos PCFs da Bahia no âmbito da instituição Polícia Federal. Sem deixar de estar consciente
que o ser humano é um ser integral, não podendo ter, portanto, dissociadas as suas
subjetividade e racionalidade instrumental, aqui foram consideradas as questões afetas ao
ambiente de trabalho.
Sabendo que motivação envolve diretamente o gestor e sua capacidade em lidar
com pessoas, esta pesquisa contextualizou o seu papel no ambiente de trabalho e a ligação
com a motivação, contudo, sem transformá-lo no objeto principal do estudo.

1.5 Relevância do estudo
Conforme mencionado na seção 1.1, a Criminalística da Polícia Federal desfruta
atualmente de ferramentas de trabalho compatíveis com o que há de mais moderno em
diversas áreas de atuação (informática, química, análise de documentos, etc.). Isso favorece,
pelo menos em princípio, a realização dos trabalhos afetos a sua competência com eficácia e
elevados índices de qualidade. No entanto, verifica-se que a instituição ainda carece de
políticas e práticas de gestão que incrementem o nível motivacional de seus profissionais, de
maneira que sejam atingidos patamares de excelência ainda superiores, e que permitam que os
mesmos desempenhem suas funções com satisfação.
Nesse sentido, o estudo possibilita descobrir maneiras de provocar a motivação
dos Peritos Criminais Federais no desempenho de suas funções, permitindo ao gestor a
administração mais eficiente do grupo.
Descrições acerca da estrutura da Criminalística da Polícia Federal bem como da
rotina de trabalho dos Peritos Criminais Federais estão apresentadas na seção 2.4.
O que torna esse trabalho relevante é também o fato de existirem muitas
publicações que abordam o tema motivação nas organizações, porém, uma quantidade ainda
pequena tem escopo na administração pública e raras são as que abrangem uma organização
policial.
Ademais, estudos importantes (DEJOURS, 1996) indicam que o trabalho tem
função decisiva na constituição física e psíquica do indivíduo, podendo ser um dos causadores
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de saúde e doença, como também fonte de prazer e desprazer. Com base nesta afirmativa,
supõe-se que a motivação no trabalho pode assegurar, em parte, a saúde física e mental do
trabalhador.
Apesar do universo foco da pesquisa estar contido numa regional do órgão, as
conclusões obtidas poderão subsidiar a gestão de pessoal da Polícia Federal, mais
especificamente a gestão de setores e unidades técnico-científicas.
Considerando-se a crescente valorização da perícia, assim como da Polícia
Federal, para a Justiça e a sociedade brasileira contemporânea torna-se relevante o estudo que
tenha por objetivo melhor compreender o fenômeno da motivação para o trabalho no órgão.

1.6 Tipo de pesquisa
Existem diversos tipos de pesquisa e, segundo Vergara (2011), eles podem ser
classificados conforme critérios estabelecidos pelos autores de bibliografias sobre o assunto.
No entanto, a citada autora propõe dois critérios básicos: a) quanto aos fins e b) quanto aos
meios.
Quanto aos fins, a pesquisa enquadrou-se como descritiva e explicativa.
 Descritiva porque expôs a forma de gestão da Criminalística da PF na Bahia, as
expectativas e motivações dos Peritos Criminais, bem como o seu estado de
satisfação com o trabalho desenvolvido;
 Explicativa porque visa esclarecer quais fatores influenciam, de alguma forma,
a motivação dos Peritos no desempenho de suas funções e, assim, contribuir
para o seu bem-estar e qualidade de vida, bem como para o incremento da
produtividade da Criminalística.

Quanto aos meios, a pesquisa realizada foi bibliográfica e de campo.
 Bibliográfica porque, por meio do estudo de publicações em geral, como livros,
revistas e periódicos especializados, buscou-se fundamentação teórica para
subsidiar a identificação dos fatores de influência na motivação para o trabalho
dos PCFs, ou seja, a solução do problema apresentado;
 De campo, uma vez que foi realizada uma investigação empírica na
Criminalística da PF na Bahia – SETEC/BA e UTEC/JZO/BA.
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1.7 Sujeitos da pesquisa
A pesquisa realizou-se no âmbito da Criminalística da Polícia Federal na Bahia,
ou seja, no Setor Técnico-Científico, em Salvador, e na Unidade Técnico-Científica de
Juazeiro. Foram envolvidos servidores do corpo gerencial, que inclui chefes do setor (1) e da
unidade (1), bem como coordenadores (7) e membros dos Grupos Especializados de Perícia
do

SETEC:

Externas;

de

Balística;

Contábeis,

Econômicas

e

Merceológicas;

Documentoscópicas; de Engenharia e Meio Ambiente; Químicas; em Informática; em
Audiovisual e Eletrônicos. Também foram ouvidos os servidores que compõem a Unidade de
Criminalística de Juazeiro.
Os sujeitos da pesquisa corresponderam a um total de 35 PCFs, sendo 30 do
SETEC / SR / DPF / BA e cinco da UTEC / DPF / JZO / BA. Com exceção da pesquisadora,
que também é Perita Criminal Federal, trata-se de 100% dos PCFs lotados na Bahia. O
processo de seleção desse grupo foi realizado por acessibilidade e tipicidade (VERGARA,
2011).

1.8 Coleta de dados
A fim de compreender melhor o fenômeno referente ao problema apresentado, os
dados foram obtidos por uma variedade de meios, utilizados para o alcance de respostas
relativas aos objetivos intermediários descritos na seção 1.2:
a) Pesquisa bibliográfica: foi utilizada, na busca de respostas aos objetivos
intermediários descritos nas seções 1.2.a, 1.2.b e 1.2.c;
b) No campo: foram utilizadas, como técnicas para a obtenção de dados
referentes aos objetivos intermediários das seções 1.2.d e 1.2.e, entrevistas,
observação e construção de desenhos:


As entrevistas, individuais e semiabertas, foram aplicadas a todos os
componentes do corpo de Peritos, visando à compreensão do estado de
motivação e dos fatores de motivação desejados pelos Peritos
Criminais, em relação às atividades desenvolvidas no âmbito do
trabalho (objetivos de que tratam a seção 1.2.e); para os gestores do
SETEC / BA (inclusive dos grupos especializados de perícia) e da
UTEC / JZO / BA três perguntas foram acrescidas para possibilitar a
compreensão de fatores que envolvem os objetivos intermediários
relacionados nas seções 1.2.d e 1.2.e;
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A técnica de construção de desenhos foi utilizada durante as entrevistas,
logo após as respostas aos quesitos propostos, com o fim de atingir os
objetivos discriminados na seção 1.2.e. Essa técnica, segundo Vergara
(2005, p.173), “visa estimular a manifestação de dimensões emocionais,
psicológicas e políticas, pouco privilegiadas por técnicas de cunho
racional”, o que possibilita ir além do que as palavras escritas ou
faladas podem revelar. Foi aplicada a construção de desenhos não
estruturada, quando o sujeito pode escolher o que desenhar.

Entre os métodos de coleta de dados no campo relacionados anteriormente,
constatou-se que a entrevista teve um papel fundamental, devido à natureza prática da
pesquisa desenvolvida.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente entre os meses de outubro/2011 e
janeiro/2012, no próprio local de trabalho dos entrevistados, de forma individual em sala
reservada, e o tempo médio de duração, excluindo o utilizado na confecção dos desenhos, foi
de 19 minutos. Posteriormente, os materiais foram transcritos e apresentados aos respectivos
entrevistados, para que confirmassem ou sugerissem alterações julgadas necessárias. Como
destaca Vergara (2011, p.52), “Esse comportamento não só é gentil, como também evita
muitos dissabores.”.
A entrevista, conforme observa Vergara (2009b), é um método de coleta de dados
útil quando se quer obter informações intrínsecas ao indivíduo, porém necessita de cuidados
especiais, pois é uma situação social complexa, na qual estão envolvidos elementos objetivos
e subjetivos do entrevistador e do entrevistado, bem como das realidades nas quais estão
inseridos. Portanto, ela deve ser bem planejada, executada e interpretada pelo pesquisador.
Depois de respondidas as perguntas, a cada entrevistado foi solicitada a
elaboração de um desenho que expressasse o seu sentimento em relação ao seu trabalho na
Polícia Federal. Em seguida, cada um explicou o significado do desenho apresentado.
A construção de desenhos teve um papel fundamental na interpretação das
informações obtidas nas entrevistas, pois muitas vezes é difícil captar o verdadeiro sentimento
quando expresso por meio de palavras.

1.9 Tratamento de dados
Levando em consideração a natureza da pesquisa, o que se esperou descobrir e
aprender com ela, bem como os meios utilizados para coleta das informações necessárias, os
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dados foram tratados sob uma abordagem fenomenológica, por meio do método de análise de
conteúdo.
A fenomenologia, com seu método de investigação crítico, rigoroso e sistemático,
vem adquirindo reconhecimento como uma abordagem à pesquisa qualitativa. Quando se quer
dar destaque à experiência de vida das pessoas, este método de pesquisa pode ser adequado
(MOREIRA, 2002).
Na fenomenologia, entender o comportamento humano é a principal preocupação,
tendo como fonte de informação a própria pessoa. Para Moreira (2002), a fonte básica das
descrições dos fenômenos, na maior parte das vezes, ainda é representada pelos relatos dos
sujeitos.
Dessa forma, esse método aplica-se ao tipo de pesquisa realizada, possibilitando a
obtenção de respostas aos objetivos estabelecidos na seção 1.2.
Por sua vez, o método de análise de conteúdo, segundo Bardim, mencionado por
Vergara (2010, p.15), é:
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Segundo Vergara (2010), esse método possui três etapas. A primeira, pré-análise,
é a seleção do material e a definição dos procedimentos que serão seguidos; a segunda,
exploração do material, é a execução desses procedimentos; a terceira, tratamento dos dados e
interpretação, é a etapa na qual as inferências e os resultados são gerados.
A definição de categorias pertinentes aos propósitos da pesquisa é o procedimento
básico da análise de conteúdo (LAVILLE; DIONNE, 1999). Elas podem ser fechadas, abertas
ou mistas. Nesta pesquisa optou-se pela grade mista, ou seja, as categorias foram definidas
com base no referencial teórico e nos depoimentos dos entrevistados.
Com base nas conclusões obtidas por intermédio das pesquisas bibliográficas e de
campo, bem como nas interpretações dos dados por meio de análise de conteúdo, procurou-se
identificar os fatores que provocam a motivação dos Peritos Criminais da PF na Bahia no
desenvolvimento de suas atividades, o que corresponde a encontrar a resposta do problema
que suscitou a investigação.

1.10 Limitações do método
Embora a análise de conteúdo tenha sido o método considerado mais adequado
para o estudo realizado, ela, por ser uma prática interpretativa que oscila entre a necessidade
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de rigor e o desejo de adivinhar, de descobrir, apresenta algumas limitações, entre outras, a
exigência de sensibilidade por parte do pesquisador para conseguir captar e interpretar a
subjetividade do pesquisado, além de ter que considerar, ainda, a sua própria subjetividade. O
pesquisador deve ter o máximo de cuidado para não deixar o seu modo de ser, as suas
convicções, influenciarem a interpretação das mensagens fornecidas pelos pesquisados. Um
outro problema desse método, associado à abordagem fenomenológica, é que quem conhece o
fenômeno estudado é o sujeito investigado, o pesquisador não tem como saber o que ele pensa
se o mesmo não disser.
As entrevistas, utilizadas como meios de obtenção de informações relevantes à
pesquisa, segundo Vergara (2009b), possuem inúmeras limitações, tais como a possibilidade
de existência de dificuldade de comunicação entre pesquisado e pesquisador, ocorrência de
influência sobre o entrevistado por parte do entrevistador, exigência de considerável
disponibilidade de tempo das partes envolvidas, possibilidade de ocorrência de preconceitos,
esquecimentos, articulações imprecisas e, também, retenção ou distorção de informações pelo
entrevistado. Quanto ao entrevistador, pode haver dificuldade de articulação e coerência em
sua fala, dificuldade de entendimento da fala do entrevistado, ausência de discernimento ou,
ainda, existência de preconceitos.
Para minimizar as limitações das entrevistas, a pesquisadora teve o cuidado para
não ser tendenciosa e não influenciar respostas. Procurou utilizar, também, autoconhecimento
para permitir a neutralização de seus preconceitos, estereótipos e crenças que poderiam
prejudicar as entrevistas.
Este capítulo destinou-se à apresentação do problema, dos objetivos final e
intermediários, da delimitação e relevância do estudo e da metodologia que orientou a
pesquisa. Considerando os objetivos relacionados na seção 1.2 foram identificados o tipo de
pesquisa realizada, o universo / amostra objeto de análise, os meios de coleta e tratamento dos
dados, bem como as dificuldades inerentes ao método escolhido.
O próximo capítulo apresenta o referencial teórico que subsidiou a investigação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo tem por objetivo fornecer maior contextualização e clareza a respeito
do objeto de estudo, qual seja o fenômeno da motivação para o trabalho e de seus fatores.
Iniciou com uma explanação que trata do trabalho - sua evolução histórica e implicações na
vida do homem - e da gestão pública, prosseguiu com a exposição das ideias principais e
estudos a respeito da motivação no trabalho e outros temas relacionados, e finalizou com
aspectos que envolvem a Criminalística da Polícia Federal.

2.1 O trabalho e o homem
O trabalho, desde o seu surgimento, sempre esteve relacionado ao ser humano,
sendo para uns uma alegria, uma realização e, para outros, uma obrigação, um sacrifício.
Tendo em vista a importância do tema para o estudo da motivação, será apresentada
brevemente a evolução histórica do trabalho e suas implicações na vida do homem.
Segundo Marx (2005), o trabalho é um processo do qual o homem e a natureza
participam. Por meio dele, utilizando-se de suas forças naturais o homem apropria-se dos
recursos do meio ambiente e dá-lhes forma útil à vida humana. Com essa atuação,
modificando a natureza, o ser humano, ao mesmo tempo, modifica a sua própria natureza.
Mas o produto do trabalho não é obra do indivíduo isoladamente; ele tem caráter
social, pois os homens acabam se relacionando uns com os outros no processo de produção de
bens materiais. Ao mesmo tempo em que o trabalho gera as sociedades, também é modificado
por elas, pois as ferramentas, formas de produção, de administração do próprio trabalho estão
em constante evolução. Cada geração nova tem ao seu dispor instrumentos de produção
criados por gerações anteriores, que são constantemente modificados e melhorados. Nesse
sentido, Engels (2004, p.8) reforça que:
Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só em cada
indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo a executar
operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar objetivos cada vez mais
elevados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de geração em geração,
estendendo-se cada vez a novas atividades.

Mudanças também podem ser observadas ao longo do tempo quanto às formas de
administração e até quanto ao entendimento do próprio trabalho como forma de status. Na
Antiguidade e parte da Idade Média, por exemplo, com as formas de organização societária
do tipo escravagista e feudal, o trabalho era visto como algo penoso, não nobre. O ócio era
sinônimo de superioridade. Com as transformações dos meios de produção e o surgimento do
Capitalismo, o trabalho assumiu o aspecto positivo, honroso. Corroborando com essa ideia,
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Frossard (2009) argumenta que na Antiguidade o ócio era considerado como fator de elevação
do ser humano, tanto do ponto de vista psíquico como espiritual; já na sociedade industrial, o
trabalho é o bem maior e o ócio é tido como condição de negação do trabalho, “motivo de
vergonha”.
Transformando a natureza por meio do trabalho, o homem se reconhece no seu
produto e sente satisfação e orgulho pelo que produziu. Pode-se dizer, então, que o trabalho
dá prazer. Contudo, pela forma como foi a sua evolução ao longo da história da humanidade,
ele pode ser considerado também uma fonte de sofrimento.
Nas tribos, a vida girava em torno da família, as atividades de produção do lúdico
e da subsistência eram desenvolvidas juntas pelos seus integrantes. O trabalho visava
satisfazer as necessidades, garantindo alimentação, abrigo e lazer (ENGELS, 2002).
Segundo Marx e Engels (2007), nesse estágio rudimentar de produção a divisão
do trabalho é pouco desenvolvida, representando apenas uma extensão da divisão do trabalho
que ocorre na família. Assim, a estrutura da sociedade também se restringia à estrutura
familiar.
Com o advento da agricultura, as tribos passaram a fixar-se à terra, deixando de
ser nômades, e o trabalho começou a ser mais intensamente dividido entre as pessoas.
Conforme Silva et al. (2004), desde que os homens deixaram de ser
autossuficientes para subsistirem, necessitando das contribuições uns dos outros para a
obtenção de alimentos e bens de consumo, ocorre a divisão do trabalho e a fragmentação de
tarefas. Com o surgimento da propriedade privada, dos mecanismos de comércio, e
concomitantemente ao desenvolvimento urbano, cada vez mais a divisão do trabalho se impôs
tanto nos processos de gestão administrativa como, principalmente, naqueles de produção de
bens.
À medida que a Idade Média avançou para o período do Renascimento, as cidades
cresceram e o dinheiro passou a ser mais importante do que a posse da terra. A política da
economia passou da autossuficiência para a acumulação de excedentes. E nasce o
Capitalismo.
O Capitalismo Mercantil trouxe consideráveis mudanças nos modelos de
administração de negócios. A burguesia transformou-se em poderosos comerciantes e
banqueiros. As empresas dessas famílias burguesas ganharam espaço nas atividades
econômicas, muitas vezes substituindo oficinas artesanais locais – até o século XVII, as
atividades de produção eram basicamente efetuadas por artesãos, mestres e aprendizes.
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Surgiram, então, os intermediários e agenciadores de matérias-primas e o que foi
designado de mão-de-obra. A comercialização de bens passou a ser em larga escala. Enfim, o
capitalista transformou-se na figura que entendia e dominava a produção e comercialização de
bens. Nesses processos, a divisão do trabalho era notória, e cada grupo ou indivíduo
envolvido nas transações apresentava algum tipo de especialização.
No século XVI a Reforma Protestante enfatizou o espírito individualista e
empreendedor, e a responsabilidade individual, em substituição à submissão religiosa
valorizada pela Igreja Católica, cuja influência ainda era marcante. Enfatizou-se o trabalho
duro como forma de melhorar a situação pessoal e beneficiar a comunidade.
No século XVIII, as tendências do mercantilismo tomaram impulso com a
Revolução Industrial, que ficou marcada pela invenção das máquinas e sua aplicação à
produção de bens. A concentração de trabalhadores usando essas novidades tecnológicas
aumentou enormemente a produtividade, porém, as condições de trabalho na época eram
ruins, assim como as práticas administrativas rudimentares e a qualidade dos produtos,
precária e variável. Porém, segundo Motta (1998), a partir dessa época a prática industrial
revelou uma constante preocupação com a eficiência, a produtividade e a qualidade; também
a administração pública passou por profundas mudanças, com o objetivo de aumentar a
eficiência e eficácia; a própria expressão “reforma administrativa” (início do século XIX)
apresentava a nova racionalidade inspirada na indústria privada.
É a partir da Revolução Industrial e das teorias de Taylor e Ford que a divisão do
trabalho fica mais intensa e passa a ser uma das principais características das técnicas
produtivas. Motta (1998) afirma que desde o século XVIII cresciam propostas de valorização
da especialização do trabalho como fator fundamental nos sistemas produtivos.
A passagem para o século XX marcou o início de um grande avanço para a
administração, a preocupação com qualidade e eficiência acentuou-se, e Frederick W. Taylor
deu sua contribuição para a indústria por meio da criação da Administração Científica, que
substituiu processos rotineiros por outros deduzidos de análises prévias.
De forma resumida, a obra desse Engenheiro de Produção baseou-se na
sistematização de tempo e movimento na produção, adicionada à especialização e à separação
do “pensar” e “agir”, isto é, o trabalhador não deveria perder tempo em pensar; quanto mais
automatizada fosse sua tarefa, maior seria a sua produtividade. Para Taylor, o trabalhador é
visto como indivíduo motivado pelas condições do trabalho e pelo salário, que é diretamente
relacionado à quantidade de peças que ele consegue produzir. Para resolver a questão salarial,
Taylor argumentou que a administração deveria primeiramente procurar descobrir quanto
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tempo levaria para que um homem, dando o melhor de si, completasse uma tarefa, para,
então, estabelecer um pagamento por peça, de modo que o trabalhador se visse impulsionado
a trabalhar o suficiente para assegurar uma remuneração razoável.
Com o passar dos anos, a questão dos salários ficou em segundo plano, dando
lugar para a preocupação com o aprimoramento dos métodos de trabalho.
Taylor (2009) diz que o principal objetivo da administração deve ser o de
assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade
ao empregado. Ele defende ainda que, de acordo com as leis científicas, o trabalho deveria ser
separado em planejamento e ação para que se pudesse obter o máximo de produtividade.
Com o aumento da produtividade, ainda segundo Taylor, quem ganha também é a
própria comunidade, que passa a ter acesso a uma gama maior de produtos acabados por
preços mais baixos.
Contudo, uma crítica que se fazia ao sistema proposto por Taylor é que devido à
instrução minuciosa do trabalho o operário se torna autômato, uma pessoa incapaz de agir por
si mesma, um fantoche sem qualquer poder de decisão (TAYLOR, 2009).
Formando parceria com as ideias aplicadas por Taylor, Henry Ford – célebre
industrial estadunidense –, lançou outro ingrediente tecnológico, a produção em massa, que é
a fabricação de produtos não diferenciados em grande quantidade. Ford foi responsável pela
linha de montagem móvel, na qual no processo de fabricação o produto move-se e os
operadores ficam parados, realizando a sua tarefa quando cada peça passa por eles.
Para Antunes (1999), esse novo sistema produtivo foi organizado com base no
trabalho fragmentado, fazendo da ação operária um conjunto mecânico e repetitivo de
atividades, transformando, assim, o trabalhador em um apêndice da máquina.
Com o tempo, o modelo implantado por Ford se expandiu e, junto com o
trabalhador especializado, novas ocupações foram surgindo, a exemplo do engenheiro
industrial, que assumiu o planejamento e controle da montagem, o engenheiro de produção,
que ficou com o planejamento do processo de produção, faxineiros, técnicos que calibravam e
consertavam as ferramentas, entre outras ocupações. Ou seja, a divisão do trabalho tornava-se
ainda mais acentuada.
O Fordismo se transformou então em um paradigma para todos os sistemas
sociais, passou a ser regulador da sociedade como um todo, com aplicação tanto na produção
de bens quanto no fornecimento de serviços.
A Revolução Industrial aumentou a complexidade organizacional (tarefas
especializadas, hierarquias e necessidade de supervisão e gerência), o que levou a gestão a
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preocupar-se com autoridade, responsabilidade, planejamento, coordenação, controle e
relações de trabalho. Avanços significativos foram notados tanto na produção de bens e
serviços quanto na qualidade de vida das pessoas. As possibilidades de bem-estar social e
consumo atingiram níveis inimagináveis, e as relações do ser humano com o trabalho e o
tempo livre alteraram-se (MOTTA, 1998).
Como contraponto a toda essa evolução na indústria e na sociedade em geral,
observa-se que o aumento da produtividade econômica, ao mesmo tempo em que fornece
condições para um mundo mais justo, dá ao aparelho técnico e aos grupos sociais que o
controlam uma enorme superioridade sobre o resto da população. O indivíduo comum se vê
completamente anulado frente aos poderes econômicos, desaparecendo dentro do aparelho
para o qual trabalha, mas cada vez mais suprido por ele. A impotência e dirigibilidade da
massa aumentam na medida em que a quantidade de bens a ela destinados se eleva
(ADORNO e HORKHEIMER, 2006).
Corroborando com Adorno e Horkheimer, Motta (1998) argumenta que a
modernidade teve resultado injusto, pois serviu apenas a uma parcela pequena da
humanidade, as desigualdades entre os povos acentuaram-se e o meio ambiente sofreu danos
profundos, por vezes irreversíveis.
Pelo exposto, é possível entender que se cria uma espécie de segregação entre
dominados e dominadores, sendo estes representados pelos grandes grupos empresariais. A
divisão do trabalho, característica dos modelos de Taylor e Ford, pode ser considerada como o
ponto culminante desse processo social da dominação.
Conforme discorrem Adorno e Horkheimer (2006), o preço da dominação não é
meramente a alienação dos homens com relação aos objetos dominados; ocorre a coisificação
do espírito, onde aspectos morais e espirituais são reduzidos a valores meramente materiais.
Ainda de acordo com esses autores, quanto mais complicada e mais refinada a
aparelhagem social, econômica e científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado
pelo sistema de produção, tanto mais empobrecidas as vivências de que ele é capaz. Os
homens transformam-se em meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na
coletividade governada pela força. Os remadores, que não podem se falar, estão atrelados a
um compasso, assim como o trabalhador moderno na fábrica, no cinema e no coletivo. São as
condições concretas do trabalho na sociedade que forçam o conformismo e não as influências
conscientes. A impotência dos trabalhadores não é mero pretexto dos dominantes, mas a
consequência lógica da sociedade industrial (ADORNO e HORKHEIMER, 2006).
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No trajeto da mitologia à logística, o pensamento perdeu o elemento da reflexão
sobre si mesmo, e a maquinaria mutila os homens mesmo quando os alimenta (ADORNO e
HORKHEIMER, 2006).
A privação do desenvolvimento do conhecimento, acarretada pela coisificação do
indivíduo como consequência da divisão do trabalho e da fragmentação de tarefas, é notória,
pois essa divisão e fragmentação de tarefas instituem barreiras praticamente intransponíveis à
busca por informações, limitando sobremaneira a vivência de novas experiências que,
seguramente, traduzir-se-iam em seu aperfeiçoamento humano e profissional.
Nas organizações taylorizadas ignoram-se as chamadas “relações humanas” no
trabalho, assim como não se percebe que a eficiência e a produtividade estão intimamente
relacionadas ao equilíbrio entre a personalidade e a organização. Nessa relação encontram-se
envolvidas a racionalidade instrumental e a substantiva. A primeira é definida como ação
social com respeito a meios e fins (ferramentas com as quais determinado profissional
costuma trabalhar, por exemplo), a segunda manifesta-se pelos funcionários da organização, é
ação social com respeito a valores éticos e estéticos.
Nesse sentido, Tenório (2008, p.34) argumenta:
O que podemos verificar, a partir do taylorismo-fordismo no conjunto das teorias
organizacionais, é a promoção constante do ajustamento do empregado ao processo
de produção, independentemente do potencial racional-substantivo que o homem
traz consigo para dentro das organizações.

A industrialização, que trouxe de forma mais intensa a divisão do trabalho, limita
a poucos a posse dos meios de produção e também concentra o poder de decisão em um grupo
pequeno de trabalhadores, excluindo deste a maior parte dos indivíduos.
Assim sendo, a divisão do trabalho, que fragmentou as tarefas, impôs a reificação
que, segundo RAMOS (1966), consiste em uma forma de objetividade, isto é, qualidade
daquilo que é externo à consciência, resultado de observação imparcial, que não depende das
preferências individuais, em que as relações humanas e sociais são equiparadas a relações
entre coisas.
A reificação ocorre quando a organização vê o indivíduo objetivamente, sem
considerar o lado subjetivo, o indivíduo como ser social, que possui sentimentos, pensamentos
e necessidades diversas, de reconhecimento perante seu superior hierárquico, de participação
na “vida” da empresa etc., que é movido por motivações que, na maioria das vezes, não estão
ligadas diretamente à racionalidade instrumental na organização em que trabalha.
Na qualidade de ser social, o indivíduo sempre lutará contra essa reificação, pois
ela ceifa suas potencialidades individuais.
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Muitas vezes, os conflitos sociais acontecem em uma organização devido à
resistência à reificação, explicitada por meio de pressões informais de pequenos grupos,
visando obtenção de poder, almejando exercer conscientemente influência sobre as decisões e
os estatutos de trabalho. No combate à reificação há também pressões articuladas fora da
organização, que têm origem na relação desta com a sociedade em geral (RAMOS, 1966).
Segundo Ramos (1966), de acordo com os pensamentos de Karl Marx – filósofo e
intelectual do século XIX –, o trabalhador é alienado porque ele não é proprietário dos meios
de produção, não possui poder de decisão e não pode determinar o curso dos acontecimentos
conforme deseja.
Desde o início da modernização industrial surgiram críticas às suas propostas e
resultados: a) centralidade do trabalho: este se separa da casa e da família, lazer e trabalho
separam-se radicalmente; b) racionalização e secularização: menor influência da cultura,
tradição e dos valores espirituais na determinação do futuro e das condições sociais,
pragmatismo e utilitarismo, autoridade baseada na razão e não mais em laços tradicionais ou
crenças dogmáticas; c) concentração, padronização e massificação: maior exploração e
alienação dos trabalhadores, humanidade sem controle de sua atividade produtiva e explorada
pela busca incansável de lucro; d) disciplina e impessoalidade nas relações de trabalho:
criação de relações frias e uma sociedade com formas novas de isolamento social,
aumentando assim a distância entre a cultura tecnológica e o indivíduo alienado e
concorrendo para a perda de significado humano (MOTTA, 1998).
Esse mesmo autor afirma que recentemente passou-se a acreditar que o
materialismo excessivo da modernidade fez com que as empresas e as entidades
governamentais fossem inconsequentes quanto ao meio ambiente e às necessidades não
materiais dos seres humanos.
Segundo Motta (1998), os anos avançaram e as mudanças observadas na
modernidade aceleraram-se, fazendo um contraste importante com o existente. Nesta fase,
denominada de pós-moderna, destaca-se o fim dos grandes discursos ideológicos, dos valores
universais e das teorias sociais globais. A pós-modernidade reconhece diferenças importantes
entre as práticas de uma sociedade industrial e pós-industrial e destaca uma nova era
administrativa:
A mudança de uma organização industrial, referenciada na produção de bens e
serviços, para uma organização baseada na informação, na tecnologia e no consumo;
a prática gerencial da fragmentação, descentralização, flexibilidade e a comunicação
livre; e, principalmente, a ausência de valores para inspirar as formas
organizacionais, o sistema produtivo e as relações de trabalho (MOTTA, 1998, p.1112).
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O indivíduo racional, calculista, consciente de valores éticos universais
desaparece na pós-modernidade. O padrão contemporâneo é a orientação ao consumo e ao
mercado, mas com a busca de singularidade permitida pela flexibilidade empresarial e a
economia de estilo. O materialismo condiciona todas as áreas da vida humana. Visando
atender a desejos individuais dos clientes, impostos pela economia de estilo, as empresas
instituem um individualismo jamais conhecido na história da humanidade. Ademais, as
transformações no sistema produtivo geraram dificuldades de adaptação aos novos valores, o
que fez surgir contradições e paradoxos, como o convívio da ansiedade quanto ao emprego e a
própria sobrevivência com a produtividade mais elevada, reforço da riqueza material e do
consumismo e ao mesmo tempo proclamação da espiritualidade humana (MOTTA, 1998).
Apesar dessa visão sombria a respeito do trabalho e do homem, acredita-se que
mudanças já ocorrem tanto no âmbito privado como no público, principalmente quanto às
formas de administração do trabalho, à conscientização sobre o meio ambiente e outros
aspectos.
Assim, Freitas (2009) argumenta que as sociedades contemporâneas começam a
dar indícios de saturação dos efeitos negativos do atual paradigma, positivista e funcionalista,
cuja maneira de pensar e viver o mundo dá-se como se este fosse simplesmente uma fonte de
recursos pilháveis, de sociedades reduzidas a números, de homens descartáveis, de empresas
predadoras do ambiente e do futuro. Os desafios colocados no atual contexto sócioorganizacional exigem respostas mais amplas, complexas e duradouras em vários níveis:
uma globalização que não ignore o globo; a construção de uma política planetária
que concilie os interesses divergentes entre as diversas sociedades [...] construções
de instituições internacionais de desenvolvimento sustentável, com padrões e
controles para países e organizações. [...] a escolha de um mundo futuro, com o
desenvolvimento de um espírito de coletividade, de respeito ao espaço público e de
participação democrática. [...] um desenvolvimento econômico que seja
comprometido com o futuro de novas gerações e com o bem-estar humano e social,
e que assuma as suas responsabilidades nos diferentes níveis organizacional, técnico,
político, social, cívico, ecológico e psíquico dos públicos envolvidos em suas
decisões (FREITAS, 2009, p.79-80).

Nesse sentido, Motta (1998) afirma que problemas sociais graves, distribuição de
riqueza sem equidade, destruição ambiental e competição predatória têm contribuído para
invocações éticas visando inspirar ações e decisões gerenciais. Parece existir certa tendência
ao retorno a valores universais, a uma ética comum, tanto como guia do futuro quanto como
referência para explicação da atual variedade e do volume de mudanças. Esse esforço para
recuperação de valores universais visa também reconstruir molduras valorativas que ressaltem
a solidariedade na convivência humana e no ambiente de trabalho. Somente o constante apelo
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a uma ética universal tem a possibilidade de produzir uma nova perspectiva de obrigações
comunitárias e de solidariedade para um ambiente de trabalho mais justo.
Para Freitas (2009), no século XXI as sociedades serão muito mais exigentes em
relação às organizações e muito menos complacentes com qualquer forma de administração
que se limite a enriquecer os proprietários do capital e trate as sociedades e o planeta como se
eles existissem apenas para seu prazer.
Mesmo com essa perspectiva um tanto quanto otimista sobre o futuro, há aspectos
observáveis atualmente, relacionados ao homem e o trabalho, que se constituem em
dificuldades a serem enfrentadas pela sociedade. Empregos já começaram a desaparecer e é
cada vez maior a quantidade de pessoas sob contratos de curta duração. Diminuem-se as
oportunidades de empregos permanentes, que oferecem segurança, benefícios e carreira. As
pessoas estão cada vez mais tendo que assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento
profissional para poder ter lugar no “mercado”, uma vez que as garantias de estabilidade
diminuem a cada dia.
Apesar disso, ressalta-se que o setor público nas últimas duas décadas teve uma
valorização grande, sendo alvo de muitos profissionais que por meio dos concursos públicos
buscam a estabilidade, segurança e bons salários. Assim, a próxima seção abordará
particularidades relacionadas à gestão pública.

2.2 A gestão pública
Visando propiciar um melhor entendimento de aspectos motivacionais que
envolvem o trabalho, apresenta-se a seguir um breve histórico da evolução da gestão pública,
bem como considerações sobre a gestão de pessoas no setor público.

2.2.1 Evolução histórica
No Brasil, a administração pública passou por transformações importantes desde o
período colonial. Esforços têm sido feitos ao longo dos anos e por diferentes governos
visando reestruturar e modernizar o aparelho do Estado.
Nesse sentido, destacam-se três grandes reformas ocorridas nos anos de 1937,
1967 e a partir de 1995. A primeira experiência de reforma tinha como base o modelo
weberiano de burocracia e, além de provocar enormes mudanças nas estruturas econômicas,
sociais e políticas, representou o primeiro esforço sistemático de superação do
patrimonialismo. A segunda reforma padronizou estruturas e procedimentos e também
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introduziu modernos instrumentos de intervenção. A terceira reforma veio após uma crise que
desmantelou e sucateou o aparelho administrativo brasileiro (COSTA, 2008).
Conforme Paula (2005), na história das reformas brasileiras, a dimensão
sociopolítica teve menos destaque do que as dimensões econômico-financeira e institucionaladministrativa. Assim, não foi possível a conciliação dos dois aspectos relacionados ao
exercício da cidadania que são a inclusão socioeconômica, que envolve direitos
constitucionais como educação, saúde e trabalho e a inclusão sociopolítica, relacionada à
participação dos cidadãos nas decisões de natureza pública que afetam a vida social presente e
futura. A reforma dos anos 1990 se particulariza justamente pela inclusão dessa dimensão no
seu debate.
No início da década de 1990 a inflação alcançou níveis altíssimos e o governo
Collor, para conter esse problema e cumprir seus propósitos reformadores, que caminharam
no sentido da desestatização e da racionalização, efetuou drásticos procedimentos que
acabaram provocando um verdadeiro caos na administração pública. Em seu governo, Collor
criou uma nova moeda, congelou a poupança popular, criou uma série de regulamentos
temporários com o objetivo de reduzir a intervenção do Estado na vida social, extinguiu
órgãos, demitiu em massa; até o que havia de consensual antes da sua posse, a necessidade de
redefinir o papel do Estado e redimensionar o tamanho do governo, se perdeu. A reforma de
Collor desmantelou o setor público, os servidores sofreram uma desvalorização enorme,
sendo alvos preferenciais numa campanha política muito destrutiva e desagregadora (COSTA,
2008).
Após Collor, assumiu Itamar Franco, segundo Costa (2008), numa postura tímida
e conservadora com relação à reforma do Estado. Itamar trouxe de volta alguns ministérios
extintos por Collor e continuou de forma hesitante as privatizações.
Posteriormente, o debate sobre a reforma do Estado foi liderado pelo ministro
Bresser-Pereira e seus argumentos estão resumidos no Plano Diretor da Reforma do Aparelho
de Estado – Pdrae (1995). Este plano tinha como proposta explícita iniciar a chamada
“administração gerencial”, o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento
econômico e social e passa a ser seu promotor e regulador. Assim, busca-se reforçar a
governança – a capacidade de governo do Estado – por meio da substituição da administração
pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si e para o controle interno, para uma
administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o cidadão (COSTA, 2008).
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Para Bresser-Pereira (1998), enquanto a administração pública burocrática
concentra-se no processo, a administração pública gerencial é orientada para a obtenção de
resultados.
O plano apresentado por Bresser-Pereira foi debatido por componentes do
Conselho da Reforma do Estado e gerou a ementa constitucional promulgada em 1998,
também conhecida como emenda da reforma administrativa. Essa emenda efetivou as
mudanças estruturais necessárias para a legitimação da reforma gerencial, que teve três
dimensões: a institucional, a cultural e a gestão. Quanto à institucional, seguindo as
recomendações do plano diretor, as atividades estatais foram divididas em atividades
exclusivas do Estado, pertencentes ao núcleo estratégico, que incluem a legislação, a
regulação, a fiscalização, o fomento e a formulação de políticas públicas, e atividades não
exclusivas do Estado, que envolvem serviços de caráter competitivo, como os científicos e
sociais, a exemplo da saúde, educação e assistência social, e atividades auxiliares ou de apoio,
aquelas necessárias ao funcionamento do aparelho de Estado, como limpeza, transporte,
vigilância, entre outras (PAULA, 2005).
Segundo Paula, além de reorganizar o aparelho de Estado e fortalecer seu núcleo
estratégico, Bresser-Pereira também pretendia transformar o modelo de administração pública
vigente. As duas outras dimensões da reforma seriam auxiliares na implementação da
administração pública gerencial. Sobre a cultural, ele aponta a necessidade de transformar em
“cultura gerencial” a “cultura burocrática” do Estado. Quanto à dimensão gestão, caberia aos
administradores públicos a prática das novas ideias gerenciais visando um serviço público de
melhor qualidade e menor custo ao cidadão, com utilização de ferramentas como programas
de qualidade, reengenharia organizacional, administração participativa, entre outras. Uma das
principais mudanças na política de recursos humanos foi a flexibilização da estabilidade nos
cargos por insuficiência de desempenho ou por excesso de quadros. A reforma também
eliminou o Regime Jurídico Único para os servidores públicos, que na Constituição de 1988
havia transformado todos os celetistas em estatutários. Com essa mudança, o regime
estatutário tornou-se exclusivo dos funcionários públicos de carreira, que estão vinculados ao
núcleo estratégico do Estado. Quanto à profissionalização da burocracia pública, BresserPereira propôs uma política que prioriza a carreira dos servidores públicos ocupantes do
núcleo estratégico do Estado. Foi iniciada também, para o segmento, uma nova estratégia de
remuneração visando diminuir a diferença em relação aos salários pagos no setor privado.
Apesar das diversas mudanças observadas na década de 1990, na visão de Paula
(2005), a implementação do modelo gerencialista de gestão pública, além de continuar a
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reprodução do autoritarismo e do patrimonialismo, não teve como resultado uma ruptura com
a linha tecnocrática, uma vez que o processo decisório continuou como monopólio do núcleo
estratégico do Estado e das instâncias executivas, e o ideal tecnocrático foi recomposto pela
nova política de recursos humanos. Além disso, apesar do discurso participativo da nova
administração pública, a estrutura e a dinâmica do Estado pós-reforma não asseguraram uma
inserção da sociedade civil na formulação de políticas públicas e nas decisões estratégicas.
Nesse sentido, o governo de Fernando Henrique Cardoso continuou seguindo o
estilo tecnocrático de gestão e excesso de discricionariedade que pautou os governos
anteriores. O que se observa é a proliferação de decisões tomadas por um pequeno círculo
burocrático situado fora do controle político e do escrutínio público. Seguindo as diretrizes da
nova administração pública, uma clara concentração do poder no núcleo estratégico efetivouse. Além disso, foi perpetuada a penalização dos funcionários públicos dos escalões inferiores
que lidam diretamente com prestação de serviços, pois continuaram sem perspectivas de
carreira (PAULA, 2005).
Na mesma linha de pensamento, Martins (1997) salienta que se consolidou no
Brasil uma burocracia heterogênea, sendo uma da elite burocrática capaz de implementar
planos de desenvolvimento e mostrar altos padrões de eficiência, e outra marcada pela baixa
qualificação, desmotivação e ineficiência, responsável pela prestação de serviços públicos à
sociedade.
Por outro lado, segundo Costa (2008), todas as reformas trouxeram instrumentos
que se integraram às práticas vigentes. Assim, a administração pública ampliava-se,
diferenciava-se e aparelhava-se à medida que o país se transformava econômica, social e
politicamente. Considerando os avanços persistentes e até mesmo os recuos eventuais, podese dizer que a administração pública se modernizou, ganhou em eficiência, especialização
técnica, publicidade, transparência e moralidade, apesar do processo de transformação ter
deixado em segundo plano a questão democrática, a finalidade pública.
Nesse sentido, Osório (2005) argumenta que, sem dúvida, novos instrumentos
vêm surgindo na gestão pública nacional. Têm-se Agências Reguladoras com amplos poderes,
organizações não governamentais diversas gerenciando princípios e regras antes restritas aos
entes estatais. Todas as instituições públicas vêm sendo contaminadas pelo discurso de busca
de resultados, planejamento estratégico, economicidade, eficiência e eficácia e, cada vez mais,
aprofundam o intercâmbio com o setor privado e com as entidades públicas não estatais. Esse
discurso ultrapassa barreiras ideológicas, alcançando governos distintos.
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De fato, o que se percebe no setor público é que questões relacionadas à
produtividade e qualidade de produtos e serviços estão cada vez mais em evidência, a
cobrança por resultados eficientes e eficazes está também maior. Isso pode ser percebido pela
quantidade de cursos, palestras e seminários que são oferecidos por toda parte.

2.2.2 Gestão de pessoas
Assim como a gestão pública tem passado por diversas transformações ao longo
do tempo, a sociedade também vem sofrendo acentuadas mudanças, as pessoas estão se
tornando mais exigentes, mais conhecedoras dos seus direitos, fazendo com que as
organizações sintam a necessidade de melhor atendê-las, tanto as do setor privado quanto as
do setor público.
Nesse contexto, percebe-se que o capital humano é de fundamental importância
para o funcionamento de qualquer organização, ou para a obtenção de vantagem competitiva,
ou para melhor atender ao cidadão exigente dos novos tempos.
Por outro lado, devido aos diversos momentos em que os governos trabalharam
contra a imagem do funcionalismo público, visando à implementação de suas reformas,
reforçados pela deficiência orçamentária do setor, que impossibilita a garantia de evolução
profissional dos servidores, a sociedade brasileira tem considerado o serviço público
ineficiente, lento e composto por trabalhadores preguiçosos.
Nesse sentido, Gurjão (1996) afirma que a gestão de pessoas em alguns dos
setores públicos brasileiros atua como depressora do potencial humano. O funcionário público
é constantemente submetido à manipulação político-administrativa e muitas vezes se vê
frustrado em suas expectativas de aprimoramento e de atualização profissionais. Para alguns
poderes públicos, o servidor é o responsável pela ineficiência dos serviços públicos, é ele o
vilão da história. É necessário neste momento recuperar a missão, o papel e a imagem do
funcionalismo.
Assim, percebe-se que uma visão estratégica de desenvolvimento e gestão de
pessoas em uma organização pública é indispensável. Deve-se entender que as
potencialidades dos grupos e dos indivíduos são a principal fonte de todo processo de
desenvolvimento que se pretenda duradouro e consciente.
Segundo Gurjão (1996, p.12), é necessário:
recolher, registrar, instrumentar, redistribuir e reverter em benefício do
desenvolvimento das instituições públicas – e portanto de toda a sociedade – as
energias e o drive de auto-realização, de auto-estima, o empowerment e o senso de
pertencimento do capital humano às organizações.
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Conforme expõe o mesmo autor, o planejamento e a administração estratégicos
dos potenciais humanos, autoalimentados por um novo modelo sistêmico de informação e
comunicação organizacionais, permitem: fazer convergir as perspectivas pessoais e os
interesses institucionais; potencializar as capacidades das pessoas e dos grupos para a missão
organizacional; identificar oportunidades estratégicas das organizações a partir das
potencialidades de seus servidores; engajar o capital humano no enfrentamento do ambiente
em mutação; alcançar um processo decisório retroalimentado e proativo que propicie a
sobrevivência das instituições e o aperfeiçoamento do seu papel na teia de interações sociais.
Para isso, os gestores das organizações públicas precisam criar planos, programas
e projetos para potencializar o capital humano, identificando e experimentando suas
habilidades, satisfazendo suas necessidades de autorrealização no trabalho e oferecendo
oportunidade de crescimento pessoal e profissional.
Dessa forma, buscando dar mais atenção às pessoas nas organizações,
consequentemente contribui-se para que elas sintam-se reconhecidas, prestigiadas e
motivadas. Mas o que significa exatamente motivação? É o que se procurou esclarecer na
seção seguinte.

2.3 Motivação
A motivação é um dos assuntos mais estudados na área do comportamento
organizacional. Aqui, abordaram-se aspectos importantes do tema, que deram suporte à
pesquisa realizada.

2.3.1 O que é e como ocorre a motivação
De acordo com Bergamini (1997), a palavra motivação é originária do latim
movere, que significa mover. Para Gil (2001, p.202), “Motivação é a força que estimula as
pessoas a agir.”. Vergara (2012, p.42) a define como:
uma força, uma energia que nos impulsiona na direção de alguma coisa [...] ela nos
é, absolutamente, intrínseca, isto é, está dentro de nós, nasce de nossas necessidades
interiores [...] Ninguém motiva ninguém. Nós é que nos motivamos, ou não. Tudo o
que os de fora podem fazer é estimular, incentivar, provocar nossa motivação.

Como afirma Robbins (2005, p. 132), motivação é “o processo responsável pela
intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinada
meta”. Intensidade refere-se à magnitude do esforço despendido, a direção é para onde o
comportamento é levado e a persistência traduz-se na quantidade de tempo que uma pessoa
consegue manter seu esforço.
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O que motiva o comportamento humano é o desejo de atingir algum objetivo. A
atividade é a unidade básica do comportamento, como, por exemplo, falar, andar, trabalhar. O
ser humano está sempre exercendo uma ou mais atividades, porém, a qualquer momento ele
pode decidir mudar de atividade. O que o leva a tomar essa decisão? Para esclarecer esta
questão, deve-se considerar que a motivação de uma pessoa depende da força de seus motivos
ou necessidades. Os indivíduos possuem inúmeras necessidades, todas competindo por seu
comportamento; a mais forte em um dado momento é aquela que levará à atividade. Ao serem
satisfeitos, os motivos tendem a perder força, e outras necessidades tornam-se mais intensas
(GIL, 2001).
Corroborando com o exposto por Gil, Haire (1974) afirma que o ser humano é
feito de tal maneira que tão logo tenha ele satisfeito parcialmente uma ou duas necessidades,
várias outras começam a pressioná-lo e a exigir atenção.
Gil (2001) esclarece que pode também haver mudança na força dos motivos
quando sua satisfação é bloqueada. Após tentativas frustradas de eliminar os bloqueios, a
pessoa pode direcionar seu comportamento para objetivos substitutos, porém, quando isso não
traz resultados positivos, as pessoas tornam-se frustradas, possibilitando o desenvolvimento
de comportamentos irracionais, que ocorrem sob formas diversas, chamadas de mecanismos
de defesa.
Nesse sentido, Vergara (2012) argumenta que quando uma pessoa realiza um
trabalho coloca-se inteiro nele, seu raciocínio, sua emoção, sua capacidade motora, então, o
trabalho pertence a ela. Porém, como todo ser humano quer ser reconhecido, ele deseja
recompensa pelo esforço despendido. Quando esse reconhecimento não ocorre, surge a
frustração, que o indivíduo procurará eliminar por meio de mecanismos de defesa. Esses
mecanismos funcionam como fugas, eles podem ser psicológicos, sociológicos (diz respeito
ao estar em sociedade), químicos (relacionados ao uso de fumo, álcool, drogas) ou
tecnológicos (ligados à tecnologia). Entre os psicológicos, têm-se alguns exemplos:
 Racionalização: justificativa que se dá para o que se sente ou se faz;
 Deslocamento: transferência de emoção associada a uma ideia inaceitável para
outra, aceitável;
 Compensação: possibilita cobrir deficiências pelo desenvolvimento de outras
capacidades;
 Apatia: estado de indiferença.
Muitas pessoas confundem motivação com satisfação quando na verdade elas têm
significados opostos. Esse é um dos mitos desfeitos por Archer (1990) quando ele diz que um
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motivo nada mais é do que uma necessidade, já a satisfação é o atendimento de uma
necessidade ou sua eliminação. Dessa forma, um motivador e um fator de satisfação são a
antítese um do outro. A confusão se dá pelo fato de que aquilo que satisfaz uma necessidade
muitas vezes é visto como a própria necessidade. A necessidade denominada sede é eliminada
por meio do fator de satisfação água, por exemplo.
A tendência de perceber aquilo que satisfaz a necessidade como sendo a própria
necessidade também levou à crença de que uma pessoa pode criar a necessidade em outra
pessoa. Acreditar nisso é um erro. Ninguém pode criar a fome, a sede, o impulso sexual
dentro de uma pessoa, assim como não pode criar a necessidade de realização, de preservação,
etc. O máximo que se pode fazer é satisfazer ou contrassatisfazer referidas necessidades
(ARCHER, 1990).
Segundo Archer, a utilização dos termos motivador e fator de satisfação como
sinônimos reproduziu-se tanto na literatura administrativa contemporânea que muitos
administradores realmente pensam que existe um relacionamento direto entre eles. Assim,
passaram a acreditar que poderiam provocar a motivação de seus empregados e que a forma
de se conseguir isso é lhes satisfazendo. É justamente o contrário; quanto mais fortemente
motivada estiver uma pessoa, menor será o nível de satisfação associado com a necessidade
em questão.
Sigmund Freud foi quem primeiro descreveu a natureza intrínseca da motivação,
ele relatou que uma necessidade é um estímulo que ataca de dentro do organismo e não de
fora. Douglas McGregor e Abraham Maslow também tentaram dizer que as necessidades são
os únicos e verdadeiros motivadores. Contudo, as implicações de algumas afirmativas desses
estudiosos têm sido ignoradas ou mal compreendidas. Eles querem dizer essencialmente que
(ARCHER, 1990, p. 7-8):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a motivação é a consequência de necessidades não satisfeitas;
somente as necessidades são os motivadores do comportamento;
as necessidades são intrínsecas ao indivíduo;
a administração não pode colocar motivação nos indivíduos;
a administração não pode colocar necessidades nos indivíduos;
os administradores não podem motivar;
os administradores só podem satisfazer ou contra-satisfazer as necessidades
humanas.

Por vezes observa-se o emprego do termo motivação de forma equivocada. Falase em motivação intrínseca e motivação extrínseca. Estes termos não existem, uma vez que a
motivação já é intrínseca.
Nesse sentido, Bergamini afirma que existe diferença entre motivação e
condicionamento.
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condicionamento o movimento é induzido por variáveis extrínsecas, isto é, por recompensas
ou punições. Parece que tem sido mais fácil que o trabalho seja realizado por meio da
manipulação dessas variáveis, do que pela ação de pessoas motivadas (BERGAMINI, 1995,
1997; VERGARA, 2012).
Para Bergamini (1990), quando os determinantes do comportamento estão no
meio ambiente, o que se observa pode ser concebido como uma mera reação comportamental
do indivíduo ao estímulo de referidos fatores. Quando a ação é originada do potencial
propulsor, interno ao próprio indivíduo, o que se observa em relação ao comportamento é
realmente identificado como motivação. No primeiro caso, o comportamento observado cessa
quando a variável exterior desaparece, já no segundo, a pessoa continua a agir por ela própria
o tempo necessário para que sua necessidade interior seja satisfeita. A reação tem origem nas
teorias comportamentalistas, behavioristas ou experimentalistas, que consideram o homem
como um organismo passivo, manipulável, conduzido por estímulos recebidos do ambiente
exterior.
Pavlov, Edward Lee Thorndike e Skinner são representantes da escola
behaviorista, todos eles se basearam na observação de animais em laboratório. O primeiro
descobriu o “reflexo condicionado” submetendo um cão a um estímulo externo, que adotou
um comportamento específico (salivação) inédito até então. O segundo propôs a “lei do
efeito” a partir da observação do comportamento, quando do oferecimento de recompensas
externas, de gatos famintos numa caixa. Skinner elaborou a “teoria do reforço” trabalhando
com ratos e pombos, recompensando alguns comportamentos e punindo outros, o que definiu
como “reforço positivo”, que aumentou a frequência do comportamento recompensado, e
“reforço negativo”, que diminuiu a frequência do comportamento punido, respectivamente.
Para Skinner, de forma semelhante ao observado nos animais, o homem tem sua
personalidade susceptível de ser modelada conforme uma programação previamente
estabelecida contendo um rigoroso controle das variáveis exteriores (BERGAMINI, 1990).
Bergamini (2010) esclarece que o reforço positivo é todo evento posterior ao
comportamento, cuja repetição visa estimular outras possíveis repetições. Ao passo que o
reforço negativo é todo evento que vem logo após um comportamento, diminuindo sua
frequência até eliminá-lo por total do sistema de hábitos do ser vivo.
As teorias baseadas no condicionamento conseguido por meio de variáveis
extrínsecas ao indivíduo mostram de forma clara o comportamento reativo que origina o
movimento, e não o que se pode chamar de motivação.
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Segundo Bergamini (1990), o fenômeno reação ou movimento tem sido utilizado
por muitas teorias e escolas de administração visando ao estudo do comportamento
motivacional em circunstâncias de trabalho. Contudo, isso pode ter consequências
indesejáveis quando se quer contar com pessoas realmente motivadas na organização, uma
vez que essas escolas valorizam determinados aspectos que na verdade nada têm a ver com
motivação.
Por outro lado, a corrente fenomenológica acredita que:
Cada homem vive uma realidade subjetiva, própria a ele, privada e pessoal, cheia de
sentimentos, emoções e percepções que não pertencem senão a si mesmo, e que
somente a ele é dado orientar-se na direção que considere a melhor. (BERGAMINI,
1990, p.28)

McGregor, mencionado por Bergamini (1990), já mostrava, em 1954, a diferença
entre a satisfação de necessidades básicas por meio de fatores exteriores às pessoas e as
necessidades que ele chama de sociais e de Ego, que envolvem fatores intrínsecos:
O indivíduo cujas necessidades de nível inferior foram satisfeitas não está motivado
para satisfazê-las mais. Praticamente elas deixam de existir [...] A administração
indaga frequentemente por que o pessoal não produz mais. Pagamos bons salários,
damos ótimas condições de trabalho, proporcionamos estabilidade de emprego, além
de excelentes benefícios adicionais. O pessoal, entretanto, parece não estar disposto
a despender senão um esforço mínimo. O pessoal reivindicará insistentemente
maiores salários. Torna-se mais importante do que nunca comprar bens e serviços
materiais que eventualmente satisfaçam, até certo ponto, essas necessidades
frustradas. Embora o dinheiro represente apenas um valor limitado no
preenchimento de muitas necessidades de alto nível, talvez se torne o foco principal
do interesse se for o único meio disponível. (BERGAMINI, 1990, p.28-29)

Nesse sentido, parece indispensável considerar que o ser humano não possui
somente comportamentos orientados por condições impostas pelo meio ambiente. Outras
variáveis muito importantes estão envolvidas.
Na seção seguinte, encontram-se expostas algumas teorias que ajudarão na
compreensão dos diversos fatores que influenciam o estado de motivação das pessoas no
ambiente de trabalho.

2.3.2 Teorias sobre motivação
A complexidade do fenômeno da motivação fez com que surgissem diferentes
teorias para esclarecê-lo. A seguir, serão destacadas algumas das principais, que procuram
explicar o desempenho das pessoas em situações de trabalho. As três primeiras (Maslow,
McGregor e Herzberg) são teorias antigas e as demais podem ser chamadas de
contemporâneas ou modernas.
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 Teoria da hierarquia das necessidades (Maslow):
Considerando a hierarquia das necessidades humanas, a teoria da motivação de
Abraham Maslow tem fundamento na premissa de que as pessoas trabalham com o objetivo
de atender necessidades básicas que, à medida que são satisfeitas, não provocam motivação
para novos esforços, passando, então, a motivar-se para atender necessidades de nível mais
alto.
Maslow desenvolveu a ideia de que as necessidades humanas estão distribuídas
em cinco grupos, das mais baixas para as mais altas: fisiológicas (incluem fome, sede, sono);
de segurança (incluem segurança e proteção contra danos físicos e emocionais); sociais
(incluem amizade, afeto, aceitação dentro do grupo); estima (incluem autoestima, desejo de
ser reconhecido) e autorrealização (incluem crescimento, alcance do próprio potencial e
autodesenvolvimento). Para ele, as necessidades mais baixas na hierarquia manifestam-se em
primeiro lugar e, à medida que elas vão sendo satisfeitas, dão lugar às mais altas
(BERGAMINI, 1997; ROBBINS, 2005; VERGARA, 2012).
Vergara (2012) acrescenta que esse processo ocorre em um ciclo, as pessoas
sobem e descem na hierarquia a todo momento. Em contraposição, Robbins (2005) afirma que
sua teoria segue, em etapas consecutivas, uma rígida progressão, na qual uma necessidade de
nível mais alto só poderá ser satisfeita caso substancialmente atendidas as de nível baixo.
Maslow, ao estudar pessoas autorrealizadas, verificou que a execução de
atividades que traziam crescimento pessoal tornava essas pessoas ainda mais desejosas de tais
atividades. E é esse o elemento que fornece coerência e profundidade à sua teoria: a
motivação pode ser baseada na deficiência ou no crescimento. No entanto, ele não considerou
que as necessidades não são as mesmas para todos, pois dependem do conteúdo intrínseco à
pessoa, da educação recebida, do ambiente cultural no qual está inserida.
Apesar de largamente conhecida, existe pouco embasamento para asseverar
que as necessidades são organizadas da forma proposta pela teoria, em apenas cinco
categorias. Nem mesmo se pode afirmar que elas encontram-se distribuídas em uma rígida
hierarquia especial (BERGAMINI, 1997).
Nesse sentido, Fiorelli (2003) argumenta que a simples observação do
cotidiano permite concluir que as necessidades imediatas não seguem, sempre, a hierarquia
proposta. Nas inversões observadas verifica-se a presença de fatores relacionados ao
indivíduo, ao grupo familiar, à sociedade, ao momento histórico. A cultura organizacional
também opera efeitos marcantes.
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 Teoria X e teoria Y (McGregor):
Douglas McGregor, como Maslow, acredita que o homem é portador de
necessidades e que quando uma delas é satisfeita surge logo outra em seu lugar, em um
processo sem fim, desde o nascimento até a morte. Assumindo uma posição crítica à filosofia
administrativa manipuladora dos indivíduos pela empresa, propõe que o indivíduo por si só,
sem que haja coação externa, é capaz de ter compromisso com o seu autodesenvolvimento no
trabalho. Se isso não acontecer, muito provavelmente é por culpa da própria organização e
não do indivíduo. Segundo Bergamini (2010, p. 150), McGregor considera que:
A menos que o próprio emprego seja satisfatório, a menos que sejam criadas
oportunidades na situação de trabalho, que permitam fazer dele próprio uma
diversão, jamais lograremos conseguir que o pessoal dirija voluntariamente seus
esforços em prol dos objetivos organizacionais. Na realidade, é o reverso que
acontece. O trabalho transforma-se numa espécie de castigo ao qual os trabalhadores
têm que se submeter a fim de obter aquilo que necessitam para a satisfação de suas
necessidades depois que deixam o serviço.

Ao criticar a posição convencional da tarefa administrativa, McGregor propôs
a Teoria X (visão basicamente negativa do ser humano) e, com base então em sua teoria
motivacional, propôs a Teoria Y (visão basicamente positiva do ser humano).
Segundo Gil (2001) e Robbins (2005), essa proposta de McGregor baseou-se
na observação da forma como os gerentes tratam os funcionários. Alguns partem da premissa
de que a maioria das pessoas não gosta de trabalhar e evita responsabilidades, e por isso tem
que ser coagida, controlada, ou ameaçada com punições, só funcionando com disciplina e
recompensas. Outros partem da premissa de que seus funcionários acham o trabalho natural,
agindo com satisfação, competência e autocontrole, quando comprometidas com os objetivos,
buscando responsabilidades. A primeira visão seria da Teoria X e a segunda da Teoria Y.
Assim, os gerentes que se enquadram na Teoria X são mais propensos a
trabalhar separado da sua equipe e os que se enquadram na Teoria Y são mais propensos a
trabalhar com sua equipe, compartilhando decisões a serem tomadas e informando sobre
mudanças antes de realizá-las (GIL, 2001).
Robbins (2005) afirma que não existem evidências que confirmem a validade
das teorias. Por outro lado, Gil (2001) acredita que a maioria dos gerentes estão situados entre
essas duas teorias, isto é, não podem ser identificados como X nem como Y apenas.

 Teoria dos dois fatores (Herzberg):
Influenciado pelo movimento das relações humanas nas organizações e
utilizando como referência os estudos de Abraham Maslow, o psicólogo Frederick Herzberg
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construiu um novo modelo de abordagem da motivação no trabalho, partindo do princípio de
que o trabalho pode ser fonte de satisfação ou de aborrecimento.
Para Herzberg há dois fatores que explicam o comportamento das pessoas no
trabalho: os higiênicos e os motivacionais. Os primeiros são extrínsecos à pessoa, estão
localizados no ambiente de trabalho, como, por exemplo, salário, segurança no emprego,
benefícios sociais, relações pessoais com os colegas, condições físicas e segurança do
trabalho; os motivacionais são intrínsecos à pessoa, referem-se aos sentimentos de
autorrealização e reconhecimento. Se presentes, os fatores higiênicos deixam de causar
insatisfação, porém não causam a satisfação; se ausentes, eles causam insatisfação. Por outro
lado, se presentes, os fatores motivacionais causam satisfação, se ausentes, deixam de causar
satisfação, mas não chegam a causar insatisfação (BERGAMINI, 1997; ROBBINS, 2005;
VERGARA, 2012).
A teoria de Herzberg complementa a de Maslow. As necessidades mais baixas
na hierarquia, se em falta, causam desconforto; contudo, se atendidas, não motivam mais. As
do topo na hierarquia, se satisfeitas, continuam provocando motivação.
Herzberg defende que a motivação é obtida por meio do próprio trabalho, então
ela pode ser conquistada através do enriquecimento do cargo (VROOM, 1997). O
enriquecimento do cargo, para Herzberg (1997), por oferecer oportunidade de crescimento
psicológico, é a forma de aumentar a satisfação do funcionário. Ele pode ser implementado
por meio da eliminação de controles, mantendo a responsabilidade, concessão de autonomia,
liberdade no cargo, autoridade adicional.
Segundo Bergamini (2010), outro aspecto levantado pela pesquisa de Herzberg
é a possibilidade de distinção das pessoas por meio de seus estilos motivacionais. Assim, a
pessoa do estilo que “procura motivação” está voltada especialmente para a busca de
realização, de responsabilidade, de crescimento, de reconhecimento e da promoção do próprio
trabalho. A tarefa em si tem grande significado para ela, e fatores ambientais precários não lhe
provocam grandes dificuldades, ao contrário, é muito tolerante para com essas deficiências.
Por outro lado, o tipo que “procura manutenção” é o indivíduo que valoriza o aspecto
ambiental extrínseco, ele focaliza sua atenção em aspectos como salário, vantagens
adicionais, condições de trabalho, segurança, bom relacionamento com colegas, competência
da supervisão e política administrativa da companhia. Seu comportamento aparente é aquele
que caracteriza indivíduos que nunca estão satisfeitos.
A teoria de Herzberg recebeu várias críticas, pois não considerou que as
pessoas têm a tendência de atribuir as causas de seus sucessos a si mesmos e as de suas
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derrotas, ao ambiente externo, os pesquisadores dependem de interpretações, o que pode
contaminar os resultados, além de não levar em conta as variáveis situacionais. Apesar disso,
essa teoria foi muito divulgada e, talvez, algumas aplicações nessas últimas décadas visando
permitir que os funcionários tivessem mais responsabilidade no planejamento e controle do
próprio trabalho possam ser atribuídas às descobertas e recomendações de Herzberg
(ROBBINS, 2005).

 Teoria ERG:
Clayton Alderfer desenvolveu esta teoria a partir da hierarquia das
necessidades de Maslow. Ele afirma que existem três grupos de necessidades essenciais, que
são de existência, de relacionamento e de crescimento – daí a origem da sigla ERG: existence,
relatedness e growth. Segundo Robbins (2005), no primeiro grupo estão os requisitos
materiais básicos, correspondentes às necessidades fisiológicas e de segurança na teoria de
Maslow. No segundo, estão as necessidades de relacionamento, o desejo de manter relações
interpessoais importantes, equivalente às necessidades sociais e aos componentes externos de
estima de Maslow. O terceiro grupo corresponde às necessidades de crescimento, isto é, um
desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal - componentes intrínsecos de estima e
autorrealização de Maslow.
A diferença observada quando comparada à teoria de Maslow é que na teoria
ERG mais de uma necessidade pode estar ativa simultaneamente e, caso uma necessidade de
nível mais alto seja reprimida, o desejo de satisfazer outra de menor nível aumenta
(ROBBINS, 2005).
Essa teoria parece ser um aperfeiçoamento da teoria de Maslow, uma vez que
quebrou a rigidez das hierarquias das necessidades, sendo, portanto, mais coerente levando-se
em consideração que as pessoas são diferentes umas das outras.

 Teoria da contingência (McClelland):
David McClelland focalizou novamente a questão das necessidades, que se
enquadram bem nas propostas por Maslow. Segundo ele, essas necessidades não nascem com
as pessoas, são adquiridas socialmente.
Segundo Motta e Vasconcelos (2006), McClelland identificou três tipos de
necessidade: realização, afiliação (ou associação) e poder. Esta teoria considera que a
motivação é dinâmica, as pessoas são influenciadas por necessidades diferentes, em
momentos diferentes, de acordo com a situação. A intensidade das necessidades também
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difere de pessoa para pessoa. A necessidade de realização refere-se à superação de desafios e
ao alcance de metas; segundo Vergara (2012), é concernente à autoestima e à autorrealização.
Afiliação diz respeito às necessidades sociais e de relacionamento. Poder corresponde à
necessidade de influenciar pessoas e situações. Cada indivíduo tem uma tendência dominante
para uma determinada necessidade, que vai sendo desenvolvida durante a vida, a partir de sua
história e experiências. Mesmo no adulto, tais necessidades são flexíveis e mutáveis, podendo
ser aprendidas.
Para Robbins (2005), os indivíduos com tendência dominante para a
necessidade de realização desejam assumir responsabilidade, fazer algo melhor ou de forma
mais eficiente do que já feito antes. Um importante aspecto é que eles querem superar
obstáculos por meio de seu próprio esforço, e aceitam a responsabilidade pelo fracasso ou
sucesso; evitam tarefas que enxergam como muito fáceis ou muito difíceis, o que significa
dizer que gostam de desafios com dificuldade intermediária. McClelland e Burnham (1997)
afirmam que depois de focalizar o crescimento pessoal, essas pessoas querem também
feedback imediato do seu desempenho para saber se estão evoluindo.
A necessidade de poder vem do desejo de ser forte, de ter impacto e influenciar
as pessoas (McCLELLAND e BURNHAM, 1997). Os indivíduos que têm essa tendência
dominante buscam influenciar os outros, gostam de estar no comando, preferem situações
competitivas e de status e tendem a se preocupar mais com a influência e o prestígio do que
com o desempenho eficaz (ROBBINS, 2005).
Pessoas com tendência dominante para a necessidade de afiliação buscam a
amizade e a cooperação em vez da competição e desejam relacionamentos com um alto grau
de compreensão mútua. Uma característica dessas pessoas é que são mais propensas a
fazerem concessão a demandas particulares (McCLELLAND e BURNHAM, 1997).
A grande contribuição da teoria da contingência é o foco sobre a importância
de se ajustar o indivíduo ao trabalho. Muitas vezes nas organizações alocam-se profissionais
competentes em atividades que não exploram seus pontos fortes, resultando em desperdício
de talento. Com uma análise detalhada da tendência de necessidades do profissional esse tipo
de problema pode ser minimizado.

 Teoria da fixação de objetivos:
Esta teoria, proposta por Edwin Locke, sugere que a maior fonte de motivação
é um objetivo a ser alcançado, é a intenção de lutar por esse objetivo. Definir de forma
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específica o que se espera de um funcionário tem a tendência de produzir melhores resultados
do que solicitar que ele dê o máximo de si.
Segundo Robbins (2005), as evidências confirmam a importância dos
objetivos, o desempenho melhora quando se tem objetivos específicos a serem alcançados, e
quanto mais difíceis, quando aceitos, mais efeito positivo é observado quanto ao desempenho.
O feedback também leva a melhores resultados, atua como um guia para o comportamento.
O mesmo autor sugere ainda que essa teoria possui limitações culturais. Serve
bem quando a cultura se alinha aos seus componentes básicos, isto é, quando trabalhadores
são razoavelmente independentes, buscam metas desafiadoras e consideram o desempenho
importante.
Apesar da intenção de buscar o alcance de objetivos específicos e difíceis, sob
condições adequadas, poder levar a um melhor desempenho, não há evidências que isso
resulte em aumento da satisfação com o trabalho.

 Teoria da avaliação cognitiva:
A ideia de que a inclusão de recompensas externas para trabalhos considerados
gratificantes por si só possa diminuir a motivação de um indivíduo é o centro da teoria de
avaliação cognitiva.
Segundo Robbins (2005), quando uma organização oferece recompensas
externas como pagamento por um desempenho superior, ela faz com que as recompensas
internas, como realização, reduzam-se. Ocorre, então, a queda no interesse do indivíduo pela
tarefa em si. Uma explicação para isso é que ele experimenta uma perda de controle sobre seu
próprio comportamento.
Pink (2010) expõe minuciosamente suas reflexões sobre o assunto, chegando
às mesmas conclusões sem, porém, relacioná-las à teoria aqui descrita, sugerindo tratar-se de
novos fatores motivacionais para a realização pessoal e profissional.
Em sua obra, Pink relata a evolução dos estudos e inúmeros experimentos
efetuados ao longo do tempo por cientistas comportamentais, a exemplo do professor de
Psicologia da University of Winsconsin Harry F. Harlow, em meados do século XX, seguido,
vinte anos depois, pelo então estudante do curso de pós-graduação em Psicologia da Carnegie
Mellon University Edward Deci. Ambos efetuaram estudos e experimentos que resultaram nas
mesmas conclusões, ou seja, quando uma recompensa externa, dinheiro, por exemplo, é
oferecida em troca da realização de determinada atividade interessante, as pessoas tendem a
perder o interesse intrínseco por ela.
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Em um de seus experimentos, Deci apresentou a dois grupos de pessoas
diagramas a serem montados e, sem o oferecimento de quaisquer incentivos, os componentes
desses dois grupos mostraram-se intrinsecamente motivados à montagem dos diagramas. Em
etapa seguinte, a um dos grupos foi oferecido um valor em dinheiro para cada diagrama
montado, o que gerou um maior empenho desse grupo recompensado. Porém, numa terceira
etapa, a recompensa não foi mais oferecida, gerando desse grupo recompensado anteriormente
o pior dos desempenhos apresentados em todas as etapas pelos dois grupos. As recompensas
podem dar certo em curto prazo, porém o efeito é passageiro, podendo reduzir a motivação de
longo prazo. Segundo Pink (2010, p.8), Deci afirma que:
Os seres humanos possuem uma tendência inerente para buscar o novo e os desafios,
a fim de ampliar e exercer suas habilidades, explorar e aprender. Quem está
interessado em desenvolver a aumentar a motivação intrínseca em crianças,
funcionários, estudantes etc. não deveria concentrar-se em sistemas de controle
externo como recompensas financeiras.

Robbins (2005) afirma que, apesar de algumas críticas que a teoria tem
recebido, principalmente quanto à metodologia e à interpretação dos resultados relativos aos
estudos, as evidências mostram que há interdependência entre as recompensas intrínsecas e
extrínsecas.

 Teoria da expectativa:
Esta teoria, apresentada por Victor Vroom, é atualmente uma das explicações
mais bem aceitas sobre motivação. Ela argumenta que para que o indivíduo esteja motivado,
ele deve dar valor à recompensa, acreditar que esforço adicional o levará a desempenho
melhor e que este desempenho melhor acarretará em recompensas maiores, que podem vir do
interior do indivíduo ou do exterior.
Segundo Robbins (2005), a teoria enfoca três relações: esforço-desempenho
(expectativa), crença de que um esforço maior trará um bom desempenho; desempenhorecompensa (instrumentalidade), percepção de que um bom desempenho trará alguma
recompensa; e recompensa-metas pessoais (valência), valor ou atração da recompensa para a
pessoa. Esse mesmo autor (2005, p.149) argumenta que “a essência da teoria da expectativa é
a compreensão dos objetivos de cada indivíduo e as ligações entre esforço e desempenho,
desempenho e recompensa e, finalmente, entre recompensa e alcance das metas pessoais”. Ou
seja, uma pessoa sente-se motivada ao esforço quando acredita que isso levará a uma boa
avaliação de desempenho e, consequentemente, a recompensas organizacionais que, por fim,
irão atender suas metas pessoais. Contudo, não é fácil estabelecer essa relação entre
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desempenho e resultados, é necessária a obtenção, análise e conclusão a respeito de uma
grande quantidade de informações, o que acaba não sendo prático.
Em complementação, Fiorelli (2003) expõe que ocorre uma combinação entre
percepção da pessoa e conteúdos relacionados às suas experiências anteriores. Uma pessoa
tenderá a esforçar-se mais no cumprimento de metas estabelecidas, visando à recompensa, se
quando criança aprendeu a lutar pelo que lhe interessava e obteve êxito pelo esforço. Em
contraposição, um indivíduo que foi superprotegido quando criança, que se acomodava à
espera de socorro, não terá a mesma motivação.
Para o mesmo autor, a expectativa também está relacionada às aptidões, isto é,
um indivíduo terá expectativas mais favoráveis de obtenção de sucesso em atividades para as
quais tenha aptidão natural ou já desenvolvida. A percepção de risco ou sofrimento também
influencia as expectativas, assim como a probabilidade de êxito percebida pelo indivíduo.

 Teoria da equidade:
Conhecida também como do equilíbrio, o principal foco dessa teoria
desenvolvida por Stacy Adams é que a recompensa deve ser proporcional ao esforço realizado
e ser aplicada igualmente a todos. Dessa forma, a motivação está relacionada com um
tratamento justo e sem favoritismos nas relações de trabalho.
Para Vergara (2012), referida teoria leva em consideração que as pessoas
comparam seu trabalho e os resultados alcançados com os dos colegas, sendo assim, se
sentirão mais ou menos motivadas no desempenho de suas funções à medida que percebam,
ou não, que há justiça, que existe igualdade nas relações que envolvem o trabalho.
Dessler (2010) argumenta que funcionários que acreditam estar recebendo
tratamento justo parecem também mais motivados a “ir além” no desempenho dos seus
cargos. As ações que podem melhorar a percepção de justiça incluem a comunicação de mão
dupla, a melhor administração dos assuntos relacionados à carreira, a proteção da privacidade
dos funcionários e a implementação de procedimentos disciplinares com “garantia de
tratamento justo”. Com relação à comunicação de mão dupla, há pelo menos três princípios
que contribuem para a percepção de justiça no ambiente de trabalho que são engajamento
(envolvimento dos indivíduos nas decisões que os afetam, permitindo a troca de opiniões e
ideias), explanação (garantir que todos os envolvidos entendam os motivos das decisões e o
raciocínio que levou a elas) e expectativas claras (assegurar-se de que todos conheçam
antecipadamente os padrões segundo os quais serão julgados e as penalidades decorrentes das
falhas no cumprimento desses padrões). Com relação à administração das carreiras, sugere-se,
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entre outras ações, que o gestor efetue avaliações, encontre os caminhos possíveis de carreira
e promova o desenvolvimento necessário conforme as forças e fraquezas da pessoa.
Segundo Robbins (2005), a teoria da equidade sempre enfocou a justiça de
distribuição, a que se percebe na quantidade e na alocação de recompensas entre as pessoas,
porém, em pesquisa mais recente, foi considerada também a justiça de processo, isto é, aquela
percebida no processo usado para determinar a distribuição das recompensas. A primeira teria
uma influência maior sobre a satisfação do indivíduo, porém a justiça de processo tenderia a
afetar o comprometimento do funcionário com a organização e a sua confiança no chefe.

Sob enfoque no ambiente de trabalho, percebe-se que as teorias motivacionais são
de certa maneira muito racionais, elas tratam a relação do empregado com a organização
como um sistema de trocas. O funcionário oferece a sua força de trabalho em troca de salário,
segurança. Do outro lado, a empresa interessa-se por oferecer formas de provocar a motivação
do empregado apenas como meio para alcançar os resultados desejados.
Apesar dos argumentos apresentados pelas teorias motivacionais possuírem, de
forma geral, coerência, Fiorelli (2003) afirma que não existe unanimidade quanto à origem da
motivação. Teorias que parecem esclarecer fenômenos motivacionais em um determinado
contexto falham em outros. Talvez o melhor que se tenha a fazer, quando se quer despertar a
motivação das pessoas de várias maneiras, é considerar os modelos motivacionais como
teorias intermediárias, ao invés de considerá-los regras universais.
Banov (2009) acrescenta que as teorias, apesar de utilizarem conceitos diferentes
para definir os fatores que desencadeiam a motivação, jamais devem ser vistas como
contraditórias, mas como complementares. Deve-se compreender o ser humano em sua
totalidade e nos fatores que o influenciam.
Em contraposição aos enfoques dados pelas diversas teorias sobre motivação,
Sievers (1990) argumenta, entre outras críticas sobre o tema, que para referidas teorias os
motivos relacionam-se apenas com parte da totalidade do indivíduo, ou seja, seu
comportamento; tenta-se estabelecer uma relação causal entre motivos e comportamento.
Outro ponto levantado pelo autor é a motivação como instrumento de invasão, manipulação e
controle utilizado pelos dirigentes para provocar determinado tipo de comportamento em seus
subordinados. A busca de objetividade e racionalidade percebida nas teorias reduz o
relacionamento entre as pessoas e trabalho à preocupação exclusiva com a otimização do
balanceamento entre indivíduos e organizações. As teorias motivacionais reduzem também a
complexidade da realidade social à preocupação única de satisfação e eficácia. Além disso,
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afirma o autor que essas teorias reforçam ainda mais o divórcio entre administradores e
empregados, uma vez que estes são vistos, quase que exclusivamente, como os que devem ser
dirigidos e motivados pelos primeiros.
Para finalizar, Sievers (1990) lança a hipótese de que a motivação só passou a ser
um tópico, tanto para as teorias organizacionais quanto para a organização do trabalho em si,
quando o sentido do próprio trabalho desapareceu:
A perda do sentido do trabalho está diretamente ligada à crescente divisão e
fragmentação do trabalho, princípios que vêm sendo observados na estruturação da
forma de trabalhar na maioria de nossas organizações ocidentais. Como
conseqüência, as teorias motivacionais têm se transformado em sucedâneos na busca
do sentido do trabalho. (SIEVERS, 1990, p.8-9)

A maioria das organizações caracteriza-se pela constante separação entre
administradores, gerentes e trabalhadores e, ao mesmo tempo, por uma divisão fundamental
de autoridade, responsabilidade, habilidade, conhecimento e até de atividades. Diante dessa
contínua fragmentação do trabalho nas organizações contemporâneas, as atividades dos
trabalhadores são cada vez mais reduzidas ao mínimo componente, levando a crer que a
própria noção do trabalho em si foi também convertida em cargos e desempenho em cargos.
Perdeu-se em grande parte o conteúdo do trabalho pelas formas de organização deste na
maioria das empresas. Frequentemente, a noção de cargos parece ser o rótulo para o que
restou do trabalho, depois da retirada de todos os aspectos administrativos e de satisfação
pessoal. Assim, espera-se que via motivação o trabalho possa ser novamente enriquecido.
Sem dúvida, a maioria dos cargos é ocupada pelo simples fato de gerar empregos que têm
como principal benefício as fontes financeiras que possibilitam viver, assumindo-se, assim, o
papel de consumidor. De certa forma, as teorias motivacionais ratificam uma das
conseqüências predominantes da contínua fragmentação do trabalho, que é a solidão do
trabalhador, expressa tanto pela inabilidade pessoal crescente, como pela impossibilidade préestruturada de estreitar o relacionamento com outros trabalhadores e de perceber a interrelação entre suas atividades e a missão da organização da qual se é membro (SIEVERS,
1990).
Por outro lado, deve-se lembrar que o ser humano é um ser integral, que engloba
as naturezas física, emocional, intelectual e espiritual de forma indissociável. Assim, a sua
vida também é única, tanto no trabalho quanto fora dele, e deve ser analisada como tal,
principalmente quando se tem interesse em contar com pessoas motivadas para o trabalho.
Nesse sentido, têm-se observado que organizações já começaram a preocupar-se com a
qualidade de vida no trabalho, e também com outras questões envolvidas como valores,
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atitudes e satisfação, e não só com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Isso será
abordado com mais detalhes na seção seguinte.

2.3.3 Valores, atitudes, satisfação e qualidade de vida no trabalho
Para melhor entendimento a respeito da questão da motivação, é necessário saber
que ela está intimamente relacionada a outros fatores como valores, atitudes, satisfação e
qualidade de vida no trabalho.
No sentido mais amplo, valores e atitudes, segundo Hesketh e Hesketh (1985), são
representações psicológicas, no indivíduo, da influência da sociedade e da cultura. Os gostos,
preferências, maneiras mostram essa influência. Porém, os valores e as atitudes também
possuem a essência das experiências individuais particulares, principalmente de interações
sociais do passado. Ambos são estados motivacionais e da percepção, que estabelecem quais
os desejos e expectativas do indivíduo, afetando, portanto, o comportamento.
Segundo Robbins (2005), os valores representam convicções básicas que possui
um indivíduo que o levam a acreditar que um determinado modo de conduta ou de condição
de existência seja preferível a outro, contrário ou oposto.
Os valores, de forma geral, influenciam as atitudes e o comportamento do
indivíduo e, por conseguinte, seu estado de motivação. Se, por exemplo, uma pessoa que
inicia um trabalho em uma empresa tem a convicção de que a remuneração de acordo com o
desempenho é um procedimento correto e por tempo de casa é errado, e a nova empresa
remunera o tempo de casa e não o desempenho, então ela tende a ficar desapontada,
possivelmente insatisfeita com o trabalho e pode decidir não se esforçar muito, pois isso não
traz aumento no salário. As atitudes e o comportamento do suposto funcionário
provavelmente seriam diferentes se seus valores fossem convergentes com a política de
remuneração da empresa (ROBBINS, 2005).
As atitudes relacionadas ao trabalho mostram avaliações positivas ou negativas
que os empregados têm em relação a vários aspectos de seu ambiente de trabalho.
Robbins (2005) destaca três tipos de atitudes:
a) Satisfação com o trabalho: esse termo refere-se à atitude geral de uma pessoa
em relação ao trabalho que ela efetua;
b) Envolvimento com o trabalho: é o grau de identificação psicológica da pessoa
com o trabalho, com as tarefas realizadas, o empregado considera o seu
desempenho como um fator de valorização pessoal;
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c) Comprometimento organizacional: situação na qual o trabalhador se identifica
com a organização na qual trabalha, se identifica com os objetivos da empresa.
Medir a satisfação com o trabalho envolve uma somatória de diferentes
elementos, pois o trabalho de uma pessoa não é somente as tarefas que ele executa, mas
também as relações com os colegas, com o chefe, com as políticas organizacionais, condições
de trabalho, geralmente aquém do ideal, entre outras.
Segundo Faller (2004), a percepção que um funcionário tem das atividades
desenvolvidas por ele em seu ambiente de trabalho, se elas atendem ou facilitam o
atendimento de valores importantes para ele, e se esses valores são compatíveis com as suas
necessidades, pode determinar um sentimento de satisfação com o trabalho.
Conforme Robbins (2005), percebendo que o interesse dos executivos quanto à
satisfação com o trabalho é relativo ao desempenho dos funcionários, pesquisadores têm
realizado vários estudos destinados a avaliar o impacto dessa satisfação sobre a produtividade.
Como resultado de algumas das pesquisas, conclui-se que “funcionários felizes não são,
necessariamente, funcionários mais produtivos”. No nível individual, a evidência sugere
exatamente o contrário – a produtividade é que conduz à satisfação.
De fato, uma pessoa pode estar muito satisfeita na organização em que trabalha,
desempenhando suas tarefas rotineiramente, mas, em seu sistema de valores, oferecer o
melhor de si no trabalho não é importante. Desta forma, o seu rendimento é baixo, porém, ele
está feliz. Por outro lado, um funcionário com alta produtividade provavelmente está satisfeito
com o seu desempenho, e esta satisfação gera novamente uma produtividade alta, em um ciclo
contínuo. Contudo, vale salientar que o alto desempenho pode ser originário apenas do
sentimento de responsabilidade e consciência que o funcionário possui das suas obrigações
para com a organização na qual trabalha.
Se o desempenho de cada funcionário dependesse apenas de sua capacidade,
programas de capacitação seriam suficientes para aumentar esse desempenho. Porém, ele
depende também da motivação, pois os indivíduos podem trabalhar de forma eficaz ou
ineficaz, ou, ainda, não trabalhar.
Bresser-Pereira (2009) afirma que o sistema de motivação difere nas organizações
dependendo de variáveis como a natureza do trabalho, a cultura organizacional e o país em
que a organização está situada. Para ele, as motivações de caráter “moral”, relacionadas à
satisfação no trabalho, ao espírito de equipe ou ao sentimento de cumprir uma missão, são
poderosos elementos motivacionais.
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Com a ampliação das concepções sobre motivação e satisfação surgiu o conceito
de qualidade de vida no trabalho (QVT) que, para Fernandes (1996), está voltada para a
conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações e, ao mesmo tempo, contribui
para a melhora da satisfação do trabalhador e da produtividade da empresa.
A qualidade de vida é representada por condições facilitadoras que promovam o
bem-estar do funcionário quanto ao alcance do que ele busca como pessoa, profissional, ser
social. Ela não é determinada isoladamente por características pessoais, como necessidades,
impulsos, expectativas, valores, ou situacionais, como tecnologia, sistema de recompensas,
fluxos de trabalho, mas pela interação desses dois conjuntos de fatores, indivíduo e
organização. Ela está relacionada com o desenvolvimento organizacional e também com
aspectos de satisfação no cargo e valorização do trabalho (KANAANE, 1994).
A QVT propõe a visão integrada, ou holística, do ser humano. Baseia-se também
em uma visão ética da condição humana. A ética busca identificar e eliminar, ou minimizar,
qualquer tipo de risco ocupacional, desde a segurança do ambiente físico e controle do esforço
físico e mental exigido em cada atividade até a forma de gerenciar situações de crise na
organização.
Limongi-França (2010) afirma que na última década do século XX surgiram
novos desencadeadores de QVT, em virtude dos temas de responsabilidade social,
envelhecimento da população e desenvolvimento sustentável. Entre eles estão os relativos a
vínculos e estrutura da vida pessoal (família, atividades de lazer e esporte, cuidados com a
saúde, alimentação, entre outros), a fatores socioeconômicos (globalização, tecnologia,
informação, desemprego, etc), a metas empresariais (competitividade, qualidade do produto,
velocidade, etc) e a pressões organizacionais (novas estruturas de poder, corresponsabilidade,
remuneração variável, investimentos em projetos sociais, entre outros). Várias ciências têm
tratado da condição humana, principalmente no trabalho, para responder a esses fatos
desencadeadores. Com o foco na pessoa, a QVT engloba levantamento de riscos ocupacionais
no trabalho, ergonomia, carga mental, psicologia no trabalho, psicopatologia, significado do
trabalho, expectativas, motivação, liderança e muitos outros aspectos.
Assim sendo, pode-se concluir que há fatores que interferem na qualidade de vida
das pessoas, quando em situação de trabalho, e que darão condições favoráveis ao alcance de
maior satisfação e melhor desempenho e produtividade, se houver gerenciamento competente.
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2.3.4 Questões emergentes
O assunto motivação de pessoas quando em situação de trabalho, como
anteriormente mencionado, é extremamente complexo por envolver questões intrinsecamente
relacionadas ao indivíduo. Assim, necessário se faz o aprofundamento de outras questões que
envolvem diretamente o tema estudado.
Como exposto na seção 2.3.2, Harlow, Deci e diversos outros cientistas do
comportamento analisaram extensamente os efeitos de recompensas e punições sobre a
motivação. As conclusões geradas despertaram o interesse de outros estudiosos, que deram
prosseguimento às análises.
O trabalho de um grupo de cientistas comportamentais, embasados nos
conhecimentos pioneiros de Harlow e Deci, mostra uma visão mais dinâmica da motivação
humana, permitindo a aproximação entre o que a ciência sabe e o que acontece nos negócios.
As análises desse trabalho apontaram as falhas existentes no sistema de “recompensas e
punições” e sugeriram uma nova forma de pensar sobre motivação humana, acionada pelo
terceiro impulso (relacionado ao desempenho da tarefa em si), que seria a necessidade de
direcionar a própria vida (autonomia), de aprender e criar coisas novas (excelência ou
destreza) e de fazer o melhor por si e pelo mundo (propósito) (PINK, 2010).
Muitas pesquisas e experimentos realizados ao longo do tempo permitiram
concluir que as recompensas extrínsecas prejudicam o desempenho, a criatividade e o bom
comportamento ou comportamento desejado. Elas, quando utilizadas em troca da realização
de tarefas inerentemente interessantes, criativas ou nobres são altamente perigosas, e
costumam fazer mais mal do que bem. Ao negligenciar a autonomia, excelência e propósito,
que fazem parte da verdadeira motivação, elas limitam o que cada pessoa pode conquistar.
Para compreender melhor o que Pink denomina de terceiro impulso, cabe uma
exposição de suas análises quanto à evolução do comportamento humano dentro das
sociedades. Para o autor, as sociedades possuem “sistemas operacionais”, formados por
premissas, instruções, protocolos sobre como o mundo funciona, que norteiam o
comportamento das pessoas. No início da existência humana, a premissa subjacente do
comportamento humano era a da sobrevivência, a busca pelo alimento – primeiro impulso
(biológico). Com a evolução das sociedades, que se tornaram mais complexas, e a
necessidade dos homens cooperarem entre si para obterem as coisas, esse “sistema
operacional” baseado unicamente no impulso biológico apresentou-se inadequado. Surgiu,
então, um “sistema operacional” novo, mais adequado ao modo de viver e trabalhar da
humanidade, baseado no segundo impulso – a busca de recompensas e a fuga de punições.
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Ainda hoje, início do século XXI, organizações são configuradas sob essa
premissa, sugerindo que o caminho para a melhora do desempenho, incremento da
produtividade e estímulo da excelência é recompensar o bom e punir o mau.
Por muito tempo acreditou-se que só havia esses dois impulsos, o biológico
(comida, bebida ou gratificação sexual) e recompensas e punições.
As economias tornaram-se mais complexas com o passar do tempo, fazendo com
que esse entendimento começasse a ser questionado. Abraham Maslow, na década de 1950
desenvolveu o campo da psicologia humanística e duvidou que o comportamento humano
fosse tão somente a busca mecânica de estímulos positivos e a fuga dos negativos. Em
seguida, por volta de 1960, Douglas McGregor utilizou algumas das ideias de Maslow no
mundo dos negócios e questionou o pressuposto de que as pessoas sem recompensas ou
punições externas não fariam grande coisa, pois seriam fundamentalmente inertes. McGregor
acreditava que as pessoas tinham impulsos mais elevados que, se respeitados pelos gestores,
poderiam trazer benefícios aos negócios. Essas ideias, em certa medida, permitiram que as
organizações evoluíssem um pouco, possibilitando a concessão de maior autonomia aos
funcionários e crescimento profissional, porém tais ideias conquistaram apenas um pequeno
avanço (PINK, 2010).
Assim, durante muito tempo essa abordagem sobre motivação permaneceu
intacta, mas nos 10 primeiros anos do século atual, apesar de atender bem a alguns propósitos,
esse entendimento mostrou-se incompatível com alguns aspectos dos negócios da atualidade,
principalmente quanto à forma como as pessoas organizam o que fazem, como as pessoas
pensam sobre o que fazem e como fazem o que fazem (PINK, 2010).
Para o mesmo autor, atualmente a forma como as pessoas organizam o que fazem
está diferente, basta ver pela quantidade de trabalhos voluntários que aparecem dia-a-dia, a
exemplo de sistemas informatizados gratuitos e atividades desenvolvidas por organizações
não governamentais. O que mobiliza os participantes a agir é um conjunto de motivos
intrínsecos, seja a alegria de vencer um desafio de programação de software, seja a satisfação
em oferecer benefícios sociais à comunidade.
O segundo ponto de incompatibilidade é em como as pessoas pensam sobre o que
fazem. Acreditava-se que as pessoas eram seres maximizadores de riqueza, que agiam
racionalmente em resposta a incentivos extrínsecos. Porém, na realidade, os economistas já
acreditam que o comportamento das pessoas é muito mais complexo, o que destrói a ideia de
que são seres puramente racionais. As pessoas fazem coisas por razões estúpidas, por que não
fariam por autorrealização ou por busca de significado?
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O terceiro ponto de incompatibilidade é em como as pessoas fazem o que fazem.
Atualmente, para grande parte das pessoas o trabalho tornou-se mais complexo, mais
interessante e mais autônomo. Antigamente, a maioria das tarefas era “algorítmica”, em que
se segue um conjunto de instruções estabelecidas até chegar a uma única conclusão, e não
“heurística”, que é o oposto, para a qual é necessário testar possibilidades e chegar a uma
solução original. Durante o século XX, o trabalho era basicamente algorítmico, as tarefas
eram quase sempre rotineiras, tanto para operários quanto para executivos. Atualmente, esse
trabalho intelectual simples vem sendo cada vez mais realizado por computadores, da mesma
forma como outrora o trabalho físico simples foi transferido para empilhadeiras, por exemplo.
As implicações dessa tendência para a motivação são amplas. O psicólogo Mihaly
Csikszentmihalyi descobriu que as pessoas tendem a relatar muito mais experiências
“iluminadas” ou “de fluxo” – que para Goleman (1998) é um estado de espírito especial
criado pelo indivíduo quando está efetuando um trabalho estimulante para ele ( pode até ser
rotineiro); essa fluência impulsiona as pessoas a trabalharem da melhor forma, seja qual for o
seu emprego - quando em situação de trabalho do que em horas de lazer, logo, os estímulos
externos, para um número cada vez maior de pessoas, passam a ser menos necessários. A
ideia de que o trabalho costuma ser fatigante e por isso precisa ser monitorado para que as
pessoas não o deixem de lado também está perdendo relevância. Cada vez mais pessoas estão
gerenciando seu próprio trabalho, muitas vezes em sua própria residência.
Será que as mudanças observadas nas formas de trabalho das pessoas são uma
inquietação em busca do significado do próprio trabalho, perdido pela intensa fragmentação
sofrida durante décadas? Será que está se buscando o significado da própria vida?
Para Pink (2010), é claro que as pessoas têm que trabalhar para viver, e as
recompensas básicas (salário, alguns benefícios, uns poucos privilégios) têm que estar
presentes, senão muito pouca motivação será conseguida. Porém, com essas recompensas
básicas garantidas, para que não se tenha a sensação de injustiça, outras recompensas e
punições podem alcançar o oposto, isto é, mecanismos criados para aumentar a motivação
podem diminuí-la, táticas direcionadas para estimular a criatividade podem enfraquecê-la,
programas para promover boas ações podem eliminá-las. De forma semelhante, as punições
ao invés de estimular o bom comportamento, podem produzir efeito contrário, abalando o
comprometimento da pessoa com a organização para a qual trabalha.
A punição pela falta de pontualidade na jornada de trabalho, por exemplo, pode
fazer com que o funcionário não se esforce em cumprir o horário, não tenha
comprometimento ou consideração, pois a existência dessa punição sugere que a instituição
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não considera seus funcionários como parceiros, excluindo a obrigação moral destes do
cumprimento do horário.
A melhor maneira de evitar os prejuízos provocados pelas recompensas
extrínsecas é evitando-as totalmente ou superando-as pela ênfase nos elementos mais
profundos de motivação, que são autonomia, excelência e propósito. Porém, mesmo aqueles
que desenvolvem um trabalho criativo, interessante, querem uma remuneração. Teresa
Amabile, uma das pesquisadoras mais destacadas do mundo sobre criatividade e professora da
Harvard Business School, em seus estudos conclui que é possível, porém um tanto quanto
complicado, incluir recompensas em contextos criativos, não rotineiros, sem causar prejuízos.
É claro que os principais requisitos de uma boa organização já devem estar atendidos, o local
de trabalho deve ser agradável, os funcionários devem ter autonomia, bem como oportunidade
para buscar a excelência, e sua rotina deve estar ligada a um propósito maior. Amabile expõe
que é possível aumentar o desempenho por meio da utilização criteriosa de recompensas, que
devem ser inesperadas e oferecidas após finalização da tarefa, melhor ainda se forem
recompensas intangíveis, como o elogio e o feedback positivo, ou ainda informativas, pois as
pessoas sentem necessidade de saber como estão se saindo no trabalho (PINK, 2010).
Ainda hoje, a maioria das pessoas não tem consciência sobre o que provoca a
motivação. Muitas organizações ainda são movidas pelo controle, por premissas obsoletas não
embasadas cientificamente, continuando a adotar práticas como esquemas de desempenho
bonificado, planos de incentivo de curto prazo, mesmo frente a evidências que posturas desse
tipo de forma geral não funcionam, podendo, pelo contrário, fazer mal. Precisa-se mudar esse
modelo. Devem-se jogar fora os descontos por atraso, os relógios de ponto e todo o
ultrapassado raciocínio da era industrial. Há um mundo novo surgindo e que exige mudanças
profundas. Isso já está acontecendo.
Conforme exposto anteriormente na seção 2.1, Motta (1998) argumenta que
parece existir certa tendência ao retorno a valores universais, a uma ética comum. Somente o
constante apelo a uma ética universal tem a possibilidade de produzir uma nova perspectiva
de obrigações comunitárias e de solidariedade para um ambiente de trabalho mais justo.
Já avançam os modelos favoráveis à qualidade, à consciência ecológica, à equidade
e à revalorização crescente da pessoa no trabalho; recuperam-se valores sobre a
melhoria da vida humana como um projeto tanto material quanto espiritual e ético.
(MOTTA, 1998, p.20).

Nesse sentido, tem-se destacado o tema da espiritualidade nas organizações, que
pode ser interpretada, segundo Ashmos e Duchon (2000) e Milliman et al. (2003), como o
reconhecimento, pela organização e pelos seus líderes, de que os empregados têm uma vida
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interior que necessita ser considerada. Além disso, a espiritualidade envolve a realização de
trabalho com significado num contexto de comunidade.
Com base nos estudos desses autores, Rego et al. (2007, p.3) argumentam que a
espiritualidade nas organizações se revela pela “existência de oportunidades na organização
para realizar trabalho com significado, no contexto de uma comunidade, com um sentido de
alegria e de respeito pela vida interior”.
A espiritualidade ressaltada não é sinônimo de religião, tem a ver com o fato dos
colaboradores terem necessidades espirituais (desejo de serem únicos, úteis, compreenderem e
serem compreendidos, de estarem unidos a algo superior a si próprios), desejarem um sentido
de propósito e significado no trabalho, bem como um sentido de conexão com a comunidade
de trabalho (REGO et al., 2007).
Segundo Maciel e Silva (2008), no Brasil, experiências de espiritualidade no
ambiente de trabalho ainda são incipientes e reduzidas à construção de espaço reservado, ou
capela, para a reflexão dos empregados. Porém, o conceito vai muito além disso, envolve
intimamente o significado do trabalho em relação a um propósito maior.
Em estudos envolvendo dimensões da espiritualidade e atitudes no trabalho
(comprometimento organizacional afetivo; intenções de abandono; satisfação intrínseca no
trabalho; envolvimento na função; autoestima de base organizacional), Milliman et al (2003)
concluíram que a dimensão “trabalho com significado” explica o comprometimento, a
satisfação, o envolvimento na função e a auto-estima; a dimensão “ sentido de comunidade”
explica as cinco atitudes; e a dimensão “alinhamento do indivíduo com os valores da
organização” explica o comprometimento e as intenções de saída.
A maior parte dos estudos tem o foco em três componentes do comprometimento
organizacional que são a orientação afetiva para com a organização (ligação afetiva), o
reconhecimento dos custos relacionados com a saída da organização (ligação instrumental) e
um sentido de obrigação moral de permanecer na organização (laço normativo). É provável
que as pessoas mais afetivamente comprometidas sejam mais motivadas para contribuir com o
desempenho da organização e adotem comportamentos de cidadania organizacional. Por outro
lado, é provável que os indivíduos com ligação instrumental mais forte não sintam qualquer
propensão a darem mais do que aquilo a que estão obrigados à organização. Já pessoas que
sentem deveres e obrigações de lealdade para com a organização (ligação normativa) têm uma
tendência a adotar comportamentos positivos, porém sem o mesmo entusiasmo e
envolvimento dos produzidos pelo comprometimento afetivo, assim, os resultados
organizacionais positivos tendem a ter menos destaque (REGO et al., 2007).
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Para esses mesmos autores, o comprometimento afetivo é desenvolvido quando o
indivíduo se envolve e/ou reconhece e/ou deriva a sua identidade da associação com a
organização; ele pode ser alcançado quando o empregado sente que a organização o trata com
justiça, respeito e apoio; confia na organização e nos seus dirigentes; consegue satisfação no
trabalho; considera que os valores da organização têm uma orientação humanizada; percebe
que existe congruência entre seus objetivos e os da organização; e a organização assume
comportamentos socialmente responsáveis. O comprometimento instrumental é desenvolvido
quando o indivíduo reconhece que perderá investimentos feitos na organização, se dela sair,
e/ou não tem opções atrativas de emprego em outras organizações. Por outro lado, é possível
que se sinta instrumentalmente ligado à organização quando se sentir injustiçado, insatisfeito,
sem condições de desenvolver o seu potencial e realizando trabalho rotineiro e não desafiante.
O comprometimento normativo desenvolve-se quando o colaborador internaliza as normas da
organização, recebe benefícios que o levam a atuar de forma recíproca ou estabelece um
contrato psicológico com a organização; pode ser alcançado quando a pessoa sente-se
satisfeita, justiçada e apoiada no trabalho; os valores da organização são compatíveis com os
dela; verifica que seus dirigentes são confiáveis; percebe que políticas de recursos humanos a
valorizam como pessoa e não como simples instrumento ou recurso.
Segundo Zohar e Marshall (2006), inteligência espiritual é o meio pelo qual a
pessoa tem acesso aos seus mais profundos princípios, valores, propósitos às mais altas
motivações. Ela está ligada à necessidade humana de ter propósito na vida e é utilizada pelo
indivíduo para desenvolver crenças e valores éticos que nortearão suas ações. Já o capital
espiritual tem origem na inteligência espiritual e é a quantidade de conhecimento e
habilidades espirituais que um indivíduo ou cultura dispõe. Ambos estão intimamente ligados
à sustentabilidade.
O capital espiritual preocupa-se com o esgotamento dos recursos, com as gerações
futuras, com as desigualdades, com os distúrbios sociais e, por que não dizer, com a
cidadania. Para que se possa expandi-lo é necessário que as pessoas comecem a agir com base
em suas motivações mais elevadas.
O capital espiritual faz até mais sentido quando se pensa em uma organização
pública, que tem a ética já intrínseca, e não se depara com as adversidades do setor privado,
no qual as empresas estão sob intensa pressão para obtenção de lucros, exige de seus
empregados a máxima produção possível, estão sempre atrás de vantagens competitivas,
muitas delas ignorando o fato dos recursos naturais estarem diminuindo.
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Nesse sentido, o servidor público tem maior possibilidade de expandir o capital
espiritual, pois a sua missão precípua é servir à sociedade da melhor forma possível.
Chanlat (2002) chama atenção para o fato de que, segundo o ponto de vista de
Max Weber, as pessoas são submetidas a leis diferentes segundo as esferas interessadas.
Então, o guia de conduta do servidor público e do homem de negócios não são compatíveis,
pois pertencem a universos sociais diferentes. A natureza do serviço público não é a mesma
que de uma empresa privada; ela remete a ações sociais que visam uma ética específica, a do
bem comum, cujo objeto é o conjunto dos princípios, das regras, dos institutos e dos meios
que permitem garantir a existência de todos os membros de uma sociedade humana.
O mesmo autor expõe que a questão ética está intimamente ligada à missão do
servidor público. O problema da motivação no trabalho dos servidores públicos não está
baseado somente em elementos comuns a todo trabalho profissional, mas ele deve levar em
conta a ética particular ligada à ação pública. Há fator mais motivador do que essa ética do
bem comum? O orgulho de fazer parte de uma categoria que se define pelo serviço dos outros,
quando realmente assim vivido, é um poderoso fator de motivação.
Diante de um grande número de incertezas ambientais e sociais que se tem neste
início de terceiro milênio, necessário se faz insistir sobre a importância do bem comum e do
interesse geral para o setor público. Não pode haver reflexão sobre a motivação para o
trabalho dos servidores públicos sem ter essa noção.

2.3.5 O papel do gestor
Provocar a motivação das pessoas no trabalho é uma tarefa difícil, pois, como
exposto anteriormente, os motivos originam-se em necessidades não atendidas que variam de
pessoa para pessoa e variam, também, em uma mesma pessoa a depender da situação. Além
disso, os indivíduos lidam com suas próprias personalidades e motivações de formas
diferentes.
Considerando que as pessoas são diferentes umas das outras e, consequentemente,
as suas motivações também, percebe-se que o gestor deve ter habilidade para reconhecer os
estímulos que provocariam a motivação em cada uma delas diferentemente, pois um erro que
ele pode cometer é tratar de forma igual os diferentes.
Nesse sentido, Bergamini (2010, p.105) argumenta:
Por mais que duas pessoas se pareçam, é necessário não esquecer que elas guardam
diferenças entre si. As diferenças individuais representam ao mesmo tempo um
benefício e um grande desafio à estratégia organizacional e, caso não sejam
devidamente levadas em conta, transformar-se-ão no mais eficaz gerador de
problemas para todos. [...] Como as pessoas não são iguais não podem nem devem
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ser tratadas da mesma forma [...] Cada pessoa merece um tratamento individualizado
para sentir-se mais confortável dentro da sua própria personalidade. Isso lhe
assegura consolidar sua verdadeira auto-imagem e, por conseguinte, contar com
bases mais sólidas na construção da sua própria auto-estima.

Além disso, a proposta de Herzberg quanto à existência de indivíduos que
“procuram motivação” e de outros que “procuram manutenção”, exposta na seção 2.3.2, é de
grande interesse prático para o gestor, pois ajuda muito na identificação de como tratar as
pessoas no ambiente de trabalho. Conforme Bergamini (2010), com relação aos primeiros, o
gestor deve estar atento em dar oportunidade para que utilizem seus próprios talentos e
atinjam a realização pessoal que tanto valorizam. Para os que “procuram manutenção”, o
gestor deve tratá-los bem e estar atento aos fatores higiênicos que tanto prezam.
Vergara (2012) destaca a importância da busca do autoconhecimento pelo gestor,
que leva ao autodesenvolvimento, que permitirá entender as suas motivações e as dos outros
e, então, contribuir, por meio de estímulos, para que tal motivação leve à ação que a
organização espera.
A mesma autora complementa afirmando que gestores dependem da capacidade
de perceber mudanças no ambiente para poderem decidir e, também, precisam ter a mente
aberta a reflexões. Mudanças no ambiente referem-se tanto a tecnologias, fluxo de
informações, movimentos de cooperação e de competição, quanto a valores individuais e
coletivos que alimentam o processo motivacional. A reflexão sobre elas permitirá ao gestor
oferecer condições para que as pessoas sintam-se motivadas e comprometidas com a
organização.
Ademais, a forma como a pessoa se vê e percebe o mundo à sua volta afeta os
resultados organizacionais; assim, como as pessoas passam a maior parte do tempo no
trabalho, deve-se prestar atenção nas relações, sentimentos e características que estão
envolvidas nessa relação indivíduo x trabalho.
Para Davel e Vergara (2001), a questão da subjetividade, expressada em condutas,
emoções e ações, deve ser mais considerada na gestão de pessoas. Levar em conta a
subjetividade nas organizações significa que as pessoas estão em ação e em constante
interação, dotadas de vida interior e que se expressam por meio da palavra e de
comportamentos não verbais. Considerar os níveis objetivos e subjetivos das pessoas pode
ajudar ao gestor a buscar objetivos que criem vantagens competitivas, por meio das pessoas,
para a organização e iguais vantagens para as pessoas.
Mesmo considerando a complexidade que envolve o tema, diversos autores como
Gil (2001), Robbins (2005) e Vroom (1997) relacionam recomendações aos gestores de
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pessoas, que podem funcionar como estímulos à motivação, tais como: reconhecimento pelas
execuções; responsabilidade e possibilidade de crescimento; reconhecimento das diferenças
individuais; participação nas decisões; verificação da equidade do sistema; encorajamento de
iniciativas.
Considerando que no serviço público as possibilidades de ação do gestor são
consideravelmente mais limitadas que no setor privado, deve-se acima de tudo evitar provocar
a desmotivação das pessoas que ingressam na organização, pois geralmente elas chegam
motivadas. É importante garantir os meios para o desenvolvimento do trabalho de cada um,
incentivar o compromisso e a cooperação, bem como o sentimento de orgulho por ter a
missão de servir à sociedade.
Nesse ponto, surge a necessidade de abordar características da população objeto
de estudo e o contexto na qual está inserida. Assim, a seção seguinte trata da Criminalística da
Polícia Federal.

2.4 A Criminalística da Polícia Federal
Para que seja compreendida a rotina laboral dos profissionais da Criminalística da
Polícia Federal, é preciso tecer algumas breves considerações sobre a estrutura da instituição.
A Criminalística da Polícia Federal constitui-se de órgãos técnico-científicos de
assessoramento às atividades de Polícia Judiciária desempenhadas pela instituição PF. Fazem
parte da estrutura o Instituto Nacional de Criminalística (INC), localizado em Brasília-DF –
órgão normatizador técnico da Criminalística da PF –; 27 Setores Técnico-Científicos
(SETECs), localizados nas capitais dos Estados e no Distrito Federal – que dão suporte
técnico às Superintendências Regionais –, quatro Núcleos de Criminalística (NUCRIMs),
localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Foz do Iguaçu, além de Unidades TécnicoCientíficas (UTECs), implantadas em 23 das principais delegacias da organização. O INC é
subordinado à Diretoria Técnico-Científica (DITEC), órgão central técnico-científico da PF,
enquanto os SETECs e NUCRIMs, do ponto de vista estritamente técnico, à DITEC e ao INC,
respectivamente, e cumprem suas atribuições segundo normas elaboradas pela Diretoria e
pelo Instituto; sua subordinação administrativa é à Superintendência Regional à qual estão
vinculados.
A Figura 1 mostra, resumidamente, a estruturação hierárquica dos órgãos da
Criminalística da PF no organograma (parcial) da instituição.
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Figura 1: Organograma parcial da estrutura administrativa da Polícia Federal.
Na Polícia Federal, a direção, o planejamento, a coordenação e execução das
atividades de Polícia Técnico-Científica – de nível superior – são desenvolvidas pelos Peritos
Criminais Federais (PCF), profissionais selecionados por Concurso Público de abrangência
nacional, ou regional, mediante nomeação, que gozam de obrigações e prerrogativas inerentes
aos servidores públicos de carreiras típicas de Estado, como dedicação exclusiva em período
de trabalho integral, estabilidade após três anos de efetivo exercício e avaliação periódica
favorável, aposentadoria especial, entre outras. Trata-se de profissionais com diploma de nível
superior em biologia, física, química, geologia, farmácia, engenharia (agronômica, florestal,
de minas, cartográfica, civil, elétrica, mecânica, mecatrônica, de telecomunicações e química),
ciências contábeis, economia, ciência da computação, análise de sistemas, informática e afins,
medicina, veterinária e odontologia, que ainda recebem formação específica suplementar na
Academia Nacional de Polícia – ANP, situada em Brasília – DF, por ocasião do curso de
formação profissional.
De forma geral, os Peritos Criminais Federais atuam no dia-a-dia utilizando as
ciências e as mais diversas ferramentas tecnológicas em trabalhos de apreciação de vestígios
relacionados a fatos supostamente delituosos sob apuração da Polícia Federal. Após os
exames e análises pertinentes, os Peritos expõem suas conclusões na forma de laudos,
informações ou pareceres técnicos, que são relatórios com formatação cartorária mas com
conteúdo científico. Esses documentos, que proporcionam materialidade ao delito por meio da
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análise e formação de prova, integram e dão sustentação científica aos inquéritos policiais,
que são remetidos ao Ministério Público Federal (MPF) para apreciação e oferecimento ou
não de denúncia. Aceita a denúncia pela Justiça, os laudos periciais, elaborados ainda na fase
de inquérito, permanecem nos autos de forma inatacável, e por muitos são considerados as
peças chaves dos processos e ações penais, servindo para dar luz e esclarecer os magistrados
acerca dos fatos. A robustez e a qualidade de um laudo pericial, ou de quaisquer outras peças
técnicas produzidas pelos Peritos Criminais, são muitas vezes decisivas para a apuração da
verdade e elaboração das sentenças, embora juridicamente não haja hierarquia entre as provas
e exista o princípio do livre convencimento do juiz. É importante observar que os Peritos
Criminais Federais podem, eventualmente, atuar também por requisições oriundas
diretamente do MPF ou da Justiça Federal.
As demandas por exames periciais chegam aos órgãos técnico-científicos por
meio de solicitações formalizadas em memorandos ou ofícios, que são recebidos, analisados e
distribuídos aos Peritos executores pelos chefes setoriais, que escolhem os profissionais
mediante critérios técnicos ou segundo uma fila para designações. Após os exames, o
documento elaborado faz o caminho de volta, chegando às mãos da autoridade que o solicitara
por meio de encaminhamento formal (via memorandos ou ofícios). A quantidade mensal de
análises (perícias) a serem realizadas depende da demanda e, em geral, não há quota ou metas
pré-determinadas, devendo os Peritos cumprir todas as designações recebidas no menor tempo
possível.
Têm sido implementadas pelos órgãos centrais da Criminalística, rotinas ou
indicadores que visam ao controle de resultados dos trabalhos desenvolvidos pelas unidades
de todo o Brasil como, por exemplo, o estabelecimento de metas semestrais, estimativas de
tempo de atendimento conforme tipo e complexidade da perícia solicitada, entre outros. Vale
ressaltar que a Corregedoria da PF também tem se dedicado ao controle de resultados da
Criminalística, efetuando o acompanhamento mensal dos índices de produtividade, demandas
solicitadas e atendidas.
Além de exames periciais ligados à respectiva área de formação, os PCFs
realizam exames de caráter geral, inespecíficos, passíveis de serem realizados por Peritos de
qualquer área. Ademais, no rol de deveres dos PCFs, ainda há o cumprimento de escalas de
plantão ou de sobreaviso, e manter-se à disposição para quaisquer eventualidades, todos os
dias da semana, exceto férias.
Ingressa-se na carreira pela terceira classe, passando pela segunda e primeira, até
chegar à classe especial, o que ocorre após treze anos de exercício ininterrupto e aprovação

60

em curso de pós-graduação (em nível de especialização lato sensu) em gestão de políticas de
segurança pública ou em outro evento de capacitação a ser definido. Há também um sistema
de avaliação por pontos que é levado em conta quando das etapas de progressão vertical, mas
os quesitos subjetivos nem sempre são avaliados de forma criteriosa.
No concernente às atribuições de cada classe, observa-se que, na prática, não há
grandes alterações conforme ocorre a progressão vertical. Embora a experiência individual
seja de certa forma valorizada, é possível que um Perito Criminal passe toda a sua carreira
executando um mesmo tipo de tarefa. Cargos de chefia são considerados de confiança e
preenchidos mediante livre indicação do gestor do órgão central.
Outros aspectos que merecem um breve comentário neste momento, em virtude da
influência exercida no estado motivacional de alguns servidores, conforme será apresentado
no capítulo a seguir, trata-se de discussões acerca da natureza das atividades periciais e das
interações profissionais entre categorias de servidores policiais. No primeiro caso, enquanto
uns defendem que a atividade de Criminalística deva ser desempenhada por instituições
apartadas de organismos policiais convencionais, outros defendem a tese de que uma polícia
inteligente não pode prescindir de profissionais e de unidades técnico-científicas em sua
estrutura organizacional. Essas divergências, por vezes, acabam gerando um clima de
incerteza quanto ao futuro e problemas de relacionamento, tanto profissionais como pessoais.
Além dessas questões, não são raros posicionamentos “classistas” de representações de
servidores, de todos os segmentos policiais, que defendem visões individualistas acerca de
determinado assunto, ao invés de procurarem consenso ou integração. Essas questões também
são eventualmente transportadas da esfera política para o nível das relações pessoais e
profissionais, prejudicando o clima organizacional.

Neste capítulo, foram abordados temas relacionados ao problema objeto da
pesquisa, que envolveram o surgimento do trabalho e seu relacionamento com o homem; a
evolução histórica da gestão pública, marcada por constantes mudanças; um levantamento
teórico sobre o tema central “motivação” e outros relacionados como satisfação, qualidade de
vida no trabalho e o papel do gestor. Além desses assuntos, efetuou-se a descrição da
Criminalística da Polícia Federal, abordando em especial os Peritos Criminais Federais, suas
atribuições e competências, assim como conflitos que lhes afligem.
O próximo capítulo revela o que o trabalho de campo permitiu interpretar.

3 ANÁLISE DE RESULTADOS
Neste capítulo serão detalhados os passos da pesquisa de campo, identificadas as
características dos sujeitos pesquisados, bem como exploradas as informações fornecidas
pelos PCFs, por meio das entrevistas e dos desenhos, e apresentados os resultados conforme o
método de análise de conteúdo categorial com grade mista.
Inicialmente, com base no referencial teórico, foram identificados a priori fatores
de motivação das pessoas no trabalho (Quadro 1) e montou-se o roteiro de entrevista visto no
apêndice.
Quadro 1: Fatores de motivação identificados por meio do referencial teórico
Fatores de motivação (necessidades)

Referencial teórico

1) Fisiológicos e de segurança /
Higiênicos / de existência

Teoria da hierarquia das necessidades
(Maslow) / Teoria dos dois fatores
(Herzberg) / Teoria ERG

2) Sociais / higiênicos / de relacionamento

Teoria da hierarquia das necessidades
(Maslow) / Teoria dos dois fatores
(Herzberg) / Teoria ERG

3) Estima / motivacionais / de relacionamento Teoria da hierarquia das necessidades
(componentes externos de estima de Maslow) (Maslow) / Teoria dos dois fatores
e de crescimento (componentes internos de (Herzberg) / Teoria ERG
estima de Maslow)
4) Autorrealização / motivacionais / de Teoria da hierarquia das necessidades
(Maslow) / Teoria dos dois fatores
crescimento
(Herzberg) / Teoria ERG
5) Realização (necessidade de superar desafios Teoria da contingência (McClelland) –
corresponde aos itens 3 e 4
e alcancar metas)
6) Afiliação (necessidades
relacionamento)
7) Objetivo a ser alcançado

sociais

e

de Teoria da contingência (McClelland) –
corresponde ao item 2
Teoria fixação de objetivos (Locke) –
relaciona-se aos itens 3, 4 e 5

8) Justiça (necessidade de tratamento justo e Teoria da equidade (Adams)
sem favoritismos)
9) Moral (necessidade de cumprir a missão, Poderoso elemento motivacional –
Bresser-Pereira (2009)
responsabilidade)
10) Autonomia (necessidade de direcionar a Terceiro impulso – Pink (2010)
própria vida)
11) Excelência ou destreza ( necessidade de Terceiro impulso – Pink (2010)
aprender e criar coisas novas)
12) Propósito (necessidade de fazer o melhor Terceiro impulso – Pink (2010)
por si e pelo mundo)
13) Realização de trabalho com significado Necessidades espirituais – Rego et al.
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num contexto de comunidade

(2007)

14) Ética do bem comum – serviço público Poderoso fator de motivação – Chanlat
(2002)
(necessidade de servir à sociedade)
A questão da justiça, citada no item 8 do Quadro 1, foi considerada de grande
importância para a motivação, uma vez que se sente um certo clima de conflito entre
categorias de servidores na Polícia Federal e uma percepção de injustiça por parte de alguns
Peritos Criminais Federais para com o tratamento dispensado à sua categoria. Por esse
motivo, destacou-se uma questão específica sobre o assunto no roteiro de entrevista.
Além disso, a justiça está intimamente ligada à essência do trabalho pericial, pois
o produto desse trabalho, a prova material, permitirá em princípio que se faça justiça,
condenando ou inocentando alguém.
Realizadas as entrevistas com 35 Peritos, passou-se à análise dos relatos e dos
desenhos elaborados, o que permitiu a identificação das categorias dispostas no Quadro 2,
surgidas da interpretação das informações contidas nas falas à luz do referencial teórico.
Trata-se de fatores que influenciam a motivação dos PCFs lotados na Bahia. Na seção 3.2
cada categoria está detalhada por meio de trechos das entrevistas e eventualmente associações
com os dados que deram origem ao Quadro 1.
Quadro 2: Categorias surgidas das entrevistas
Fatores que influenciam a motivação dos PCFs lotados na Bahia
1) Salário / remuneração
2) O trabalho em si
3) Ambiente de trabalho
4) Aperfeiçoamento profissional
5) Desafio
6) Meios e condições de trabalho
7) Feedback / resultado do trabalho
8) Crescimento na carreira
9) Reconhecimento / valorização
10) Autonomia
11) Objetivo / metas a atingir
12) Benefícios (estabilidade, aposentadoria especial)
13) Prestígio / status / importância do órgão Polícia Federal
14) Senso de responsabilidade (cumprir o dever)
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15) Relacionamento com chefia
16) Planejamento, organização
17) Burocracia, hierarquia rígida, estrutura fechada, excesso de controle
18) Integração com outros componentes da Polícia Federal
19) Questões pessoais / família
20) Justiça
As categorias relacionadas nos itens 16, 17, 18 e 19 do Quadro 2 surgiram das
entrevistas dos PCFs como pontos negativos, vivenciados atualmente, à motivação e
satisfação no trabalho. Questões dessa ordem foram mencionadas pelos entrevistados
principalmente quando das respostas referentes aos quesitos sobre desmotivação e
insatisfação – quesitos seis e oito do roteiro de entrevista.
Ressalta-se que as perguntas iniciais destinaram-se a provocar uma reflexão dos
entrevistados sobre o trabalho, seu significado e o porquê da escolha da Polícia Federal como
órgão empregador. As seguintes tiveram como objetivo procurar, de fato, identificar os fatores
que provocam a motivação para o trabalho, bem como os que influenciam negativamente a
motivação.
Quanto às perguntas para os chefes e coordenadores dos grupos especializados de
perícia, procurou-se com elas entender o tratamento dispensado por esses gestores aos
componentes de seus respectivos grupos, bem como a percepção dos mesmos sobre a
motivação desses Peritos. A forma de gestão é importante quando se pretende investigar sobre
motivação no trabalho.

3.1 Características dos sujeitos pesquisados
Conforme mencionado no capítulo 1, as entrevistas foram realizadas com 35
Peritos Criminais Federais, sendo 30 lotados no SETEC da SR/DPF/BA e cinco na UTEC da
DPF/JZO/BA. Considerando que somente a pesquisadora, que também é Perita Criminal
Federal, não consta desse grupo, todos os PCFs lotados na Bahia fizeram parte da pesquisa.
Do total entrevistado, nove Peritos são gestores de grupos ou chefes de unidade.
Os respondentes possuem graduação nas áreas de biologia, ciência da
computação, ciências contábeis, economia, engenharia (agronômica, civil, de minas, elétrica,
florestal, mecânica, mecatrônica e química), farmácia, informática e química. Foram
considerados aqui somente os cursos principais dos entrevistados, ou seja, aqueles que
possibilitaram o acesso ao concurso da Polícia Federal e, consequentemente, à instituição.
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No Quadro 3 a seguir, encontram-se relacionadas as características dos
pesquisados (faixas etária e de tempo de serviço na Polícia Federal).
As faixas etárias definidas foram: a) até 32 anos (cinco entrevistados); b) de 33 a
37 anos (15 entrevistados); c) de 38 a 42 anos (sete entrevistados); d) acima de 42 anos (oito
entrevistados).
Para o tempo de serviço na PF foram estabelecidas as seguintes faixas: a) até 5
anos (20 entrevistados); b) entre 6 e 10 anos (oito entrevistados); acima de 10 anos (sete
entrevistados).
Quadro 3: Características dos entrevistados
Entrevistado

Faixa etária

Tempo de Polícia Federal

E1

Acima de 42 anos

Acima de 10 anos

E2

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E3

Até 32 anos

Até 5 anos

E4

Até 32 anos

Até 5 anos

E5

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E6

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E7

Acima de 42 anos

Até 5 anos

E8

De 33 a 37 anos

De 6 a 10 anos

E9

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E10

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E11

Acima de 42 anos

Acima de10 anos

E12

De 33 a 37 anos

De 6 a 10 anos

E13

De 38 a 42 anos

Acima de 10 anos

E14

Acima de 42 anos

Acima de 10 anos

E15

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E16

De 38 a 42 anos

De 6 a 10 anos

E17

Até 32 anos

Até 5 anos

E18

De 33 a 37 anos

De 6 a 10 anos

E19

De 38 a 42 anos

Acima de 10 anos

E20

Acima de 42 anos

De 6 a 10 anos

E21

De 38 a 42 anos

De 6 a 10 anos

E22

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E23

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E24

Até 32 anos

Até 5 anos
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E25

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E26

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E27

Acima de 42 anos

Até 5 anos

E28

De 33 a 37 anos

De 6 a 10 anos

E29

De 38 a 42 anos

Acima de 10 anos

E30

De 38 a 42 anos

Até 5 anos

E31

De 38 a 42 anos

Até 5 anos

E32

De 33 a 37 anos

Até 5 anos

E33

Acima de 42 anos

De 6 a 10 anos

E34

Até 32 anos

Até 5 anos

E35

Acima de 42 anos

Acima de 10 anos

Ressalta-se que 34 dos 35 PCFs são do sexo masculino e apenas um é do sexo
feminino. Essa característica não foi identificada no quadro para que pudesse ser mantido o
sigilo da única Perita entrevistada.

3.2 Fatores que influenciam a motivação - categorias
A seguir, encontram-se relacionadas as 20 categorias surgidas da análise de
conteúdo da transcrição das entrevistas, trechos selecionados das falas dos respondentes,
assim como interpretações e associações com o referencial teórico.

3.2.1 Salário / remuneração
A questão salarial foi quase unanimidade entre os entrevistados como um fator
positivo na Polícia Federal. Dos 35 entrevistados, 29 citaram o salário como altamente
relevante, seja no momento da escolha por participar do concurso público da PF, seja como
fator de motivação no trabalho ou decisivo para a permanência no órgão. Cinco respondentes
não mencionaram a remuneração e apenas um acredita que o salário não é justo, que a
atividade deveria ser melhor remunerada.
Quando questionados sobre o quê os levou a escolher a Polícia Federal para
trabalhar, alguns PCFs responderam, entre outros fatores: “Inicialmente por causa do salário”
(E9); “Primeiro porque oferecia a melhor condição salarial do mercado na época, e em
especial do serviço público [...]” (E18); “[...] primeiro pela satisfação da minha necessidade
financeira, porque tenho um bom salário [...]” (E22); “Vou ser sincero, dinheiro” (E29).
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Houve quem fosse mais enfático ao expressar a importância da remuneração no
momento da escolha pelo concurso: “Somente pelo salário” (E8).
A maioria desses respondentes reforçou a questão salarial em outros momentos da
entrevista, deixando claro que esse fator permite obter melhor qualidade de vida e segurança
para si e para a família. Isso pode ser percebido no desenho do entrevistado 17.
[...] a minha vida não é o meu trabalho, o meu trabalho é um meio de ganhar a
vida. Então eu penso no futuro e eu tenho um caminho, como eu vou fazer para
chegar no futuro que eu imagino? Eu tenho um caminho mais curto e um caminho
mais longo, o caminho mais curto que eu vejo hoje é eu estar no DPF [...] (E17).

Figura 1: Desenho do entrevistado 17.
A categoria salário / remuneração está relacionada ao item 1 do Quadro 1 - fatores
fisiológicos e de segurança de Maslow; higiênicos de Herzberg; de existência da teoria ERG.
Segundo Bergamini (1997), Robbins (2005) e Vergara (2012), este é um fator extrínseco à
pessoa, localizado no ambiente de trabalho, conforme a teoria dos dois fatores de Herzberg.

3.2.2 O trabalho em si
Todos os PCFs lotados na Bahia apresentaram como fator de motivação o trabalho
que desenvolvem na Polícia Federal, seja por ser útil, com resultado potencial para a justiça e
a sociedade, seja por gostar de fato de executá-lo, por ser na sua área específica de formação
profissional, ou ainda por ser dinâmico / diversificado, possibilitando a utilização de
conhecimentos de áreas diversas, participação em operações, viagens, descoberta da verdade
por meio de investigação.
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Essa afirmação pode ser ilustrada por meio dos trechos a seguir selecionados.


Trabalho útil para a justiça / sociedade:
Me motivo quando realizo atividades em que realmente tenho a sensação que terão
utilidade ou produzirão resultados concretos (E4).
[...] acredito que a atividade que eu desenvolvo é de fato importante para a
realização da justiça criminal. Então, isso tudo me faz estar satisfeito com relação
ao trabalho que desenvolvo (E16).
Gosto muito da sensação de você estar fazendo alguma coisa, construindo para a
nação, [...] o motivo de proteger o ser humano ou a vida em sociedade, no caso do
departamento, traz uma realizaçãozinha (E23).
[...] gosto da possibilidade de desenvolver um trabalho útil para a sociedade (E35).



O gosto pelo trabalho:
[...] aqui eu faço só o que eu gosto, [...] todas as atividades que realizo aqui no meu
trabalho eu faço isso com muito prazer (E15).
[...] gosto do trabalho em si, da parte de perícia, do trabalho técnico, do trabalho
de campo, é um trabalho interessante (E18).
[...] fazer perícia, o meu sonho quando terminei a graduação [...] (E21).
[...] eu gosto muito, não só das atividades de perícia, mas das atividades de polícia,
também gosto muito, me atrai, me realiza também, assim, a parte operacional [...]
(E23).
[...] possibilidade dessas viagens, [...] combinar essa parte de trabalho de campo
com escritório, que sempre foi o meu desejo, o meu sonho mesmo (E27).
[...] satisfação mesmo de saber que estou trabalhando com o que eu sempre gostei,
com o que me eu me considero bom fazendo [...] (E32).

O desenho exposto na Figura 2 revela o que foi dito pelo entrevistado 11 quando
das respostas às perguntas sobre motivação:
[...] eu indo justamente pra o trabalho e com satisfação [...] Eu retratei aqui como
se eu estivesse pulando e batendo os pés um no outro, assim no ar, como analogia a
um comercial de televisão de uma pessoa que ganhou um prêmio naquelas
capitalizações dos bancos, no caso (E11).

Figura 2: Desenho do entrevistado 11.
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O entrevistado 18, no momento em que desenhou e explicou o seu desenho,
enfatizou os aspectos da atividade pericial considerados importantes.
Eu desenhei na primeira parte um livro porque eu acho que desde que trabalho na
Polícia Federal eu consegui evoluir bastante em termos de conhecimento e
oportunidades de estudar [...] a tela de um computador porque eu acho que também
nossa atuação depende muito da tecnologia [...] e também uma lâmpada que
significa, mais ou menos assim, o nosso trabalho é um trabalho baseado em ideias,
um trabalho estritamente intelectual [...] tudo convergindo pra minha cabeça,
obviamente. E essa relação que também possibilita [...] atividade esportiva [...] E
outro aspecto também são as viagens [...] eu acho que isso também é um legado que
para mim é importante no meu trabalho (E18).

Figura 3: Desenho do entrevistado 18.


Trabalho dinâmico / diversificado:
[...] trabalho em equipe e que sempre requer conhecimentos de forma
multidisciplinar [...] (E1).
[...] cada perícia é um lugar diferente é um ambiente diferente, então de certa forma
isso evita que você se canse daquilo que faz (E5).
[...] a principal vantagem do Perito Criminal é que ao mesmo tempo ser bem
específico na sua área de formação você também pode fazer outros trabalhos fora
de sua área de atuação [...] (E9).
Uma das grandes vantagens que a gente tem aqui é poder não ter uma rotina muito
fechada [...] (E10).
Gosto porque é diversificado, atua em várias áreas, sempre vê pessoas diferentes,
trabalha aqui, trabalha ali, é dinâmico, além de ser dinâmico é bem diversificado
(E14).
[...] gosto de trabalhar na minha área de formação, trabalho específico, e além
disso tem outros tipos de trabalho que não são em minha área de formação. Não
sou muito de ficar preso a uma coisa só, gosto de ficar diversificando [...] (E28).
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[...] é uma atividade, o cargo de Perito, é uma coisa bem dinâmica, você tem,
consegue trabalhar em diversas áreas ao mesmo tempo além da sua, tem várias, a
atividade não é monótona (E30).
[...] uma das coisas também que talvez eu não tivesse noção no início, antes de
entrar, mas depois que entrei me fez brilhar os olhos, é essa possibilidade de você
não ficar... não se acomodar, você tá sempre sendo colocado em situações
diferentes, em que você tinha que se adaptar, você tinha que estudar [...] (E34).

Por meio do desenho, o entrevistado 30 tentou mostrar que faz parte de um grupo
unido, formado por várias pessoas, e que no dia-a-dia tem várias facetas, cada uma
completando a outra, cada dia se aprende algo e o trabalho é dinâmico.

Figura 4: Desenho do entrevistado 30.
Apesar de todos os entrevistados terem efetuado comentários no sentido de que o
trabalho em si é um fator de motivação, alguns deles não gostam de todos os tipos de trabalho
que realizam no Órgão ou da forma como são desenvolvidos em algumas ocasiões.
Não gosto de tudo. Existem muitos exames que não sinto muita segurança pra
realizar [...] (E2).
Fazer os locais é bem interessante, fazer o laudo é pior, o trabalho de campo é mais
interessante do que a fase de escritório, vamos dizer assim (E6).
[...] algumas operações em que você é obrigado a participar sem ter nada a ver com
a perícia [...] é o tipo de atividade que se puder não participar, eu prefiro, acho que
sou melhor aproveitado contribuindo no laboratório, fazendo os laudos [...] (E25).
[...] minha atividade é composta de coisas que eu gosto muito de fazer e coisas que
eu não gosto tanto de fazer, como qualquer outra atividade [...] (E26).

O entrevistado 2, por meio do desenho, expressa a satisfação em realizar
atividades relacionadas à sua área de formação e desconforto em realizar atividades de outras
áreas.
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Figura 5: Desenho do entrevistado 2.
Pode-se inferir pela descrição desta categoria, que o trabalho em si está
intimamente relacionado aos itens 10, 11, 12, 13 e 14 do Quadro 1, apesar de também estar
contemplado nos itens 4, 5, 7 e 9.
A necessidade que os entrevistados demonstraram em realizar um trabalho útil
para a sociedade e a justiça relaciona-se à necessidade de fazer o melhor por si e pelo mundo
(propósito), à necessidade de realização de trabalho com significado num contexto de
comunidade e à necessidade de servir à sociedade (ética do bem comum – serviço público).

3.2.3 Ambiente de trabalho
Um dos fatores considerados importantes para a motivação de 19 entrevistados é o
ambiente de trabalho que, para estes, na Criminalística da PF na Bahia é um ponto positivo:
“[...] o dia-a-dia, a socialização, a gente encontra os colegas de trabalho [...] isso aí é um
motivo de satisfação, estar integrando [...]” (E3); “[...] o ambiente de trabalho é sensacional
[...]” (E7); “[...] o que motiva também é a relação, o ambiente de trabalho [...]” (E18); “Acho
que falando particular aqui da Bahia, aqui tem um ambiente de trabalho muito legal [...]”
(E24); “[...] o ambiente de trabalho no caso da perícia em si, que é onde a gente se insere
mais, eu acho muito bom” (E30).
O desenho do entrevistado 7 complementa o seu relato, refletindo o sentimento de
pertencimento a um grupo, cuja maior característica é a cooperação mútua.
Eu fiz o desenho tentando representar aqui a posição em que me encontro, dentro
de um grupo [...] e que todos têm uma função de ajudar um ao outro [...] o que é
marcante aqui é a cooperação dos colegas, a disponibilidade que um tem para o
outro, de estar ajudando de alguma forma [...] (E7).
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Figura 6: Desenho do entrevistado 7.
Esta categoria relaciona-se com os itens 2 e 6 do Quadro 1 – necessidades sociais
e de relacionamento.
Eventos de confraternização entre colegas, tanto no ambiente interno à instituição
como fora dele, foram considerados relevantes para cinco desses. É o que pode ser constatado
nos relatos: “[...] e também extra-trabalho, a confraternização com os amigos, o clima que
você cria fora do trabalho às vezes, com certeza, você transporta para dentro e torna o seu
trabalho mais fácil” (E22); “[...] evento de integração muito bom que foram o JOIDS [...] o
nível de entrosamento, de integração num evento desse fortalece muito o clima
organizacional” (E25); “Também quando há aqueles momentos de confraternização,
momentos lúdicos no trabalho, de confraternização, me dão satisfação” (E28).
Apesar da satisfação mencionada pelo grupo quanto ao ambiente de trabalho,
conflitos entre colegas surgem e provocam insatisfação em alguns deles. É o que pode ser
observado nos relatos a seguir.
[...] quando têm conflitos de interesse de ordem pessoal com profissional, né, um
trabalho que ninguém quer fazer, aí de repente por acaso sobra pra você, e existem
certos conflitos, isso aí causa insatisfação [...] (E3).
Situações em que briguei com colegas, com chefe, com motivo, situações em que
você vê que alguns colegas não encaram assim o trabalho no mesmo ritmo que a
maioria está encarando, sempre tem aqueles que se encostam mais, isso me
desmotiva. (E28).
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Dois entrevistados que não citaram como fator motivador o ambiente de trabalho
relataram situações de conflito que os deixaram desmotivados e insatisfeitos, pelo menos
momentaneamente. É o que ficou claro no comentário do entrevistado 32.
[...] um trabalho que tava me consumindo demais, naquele momento foi um divisor
de águas, eu tava fazendo e eu entendi que tava me sacrificando por um bem maior
e eu não percebia que isso era visto, eu percebia muito mais uma espécie de
sentimento coletivo de que “eu tenho que ganhar mais do que quem tá do meu
lado”, em vez de se enxergar uma melhora de todo mundo [...] foi um divisor
grande porque eu tive uma... como é que eu diria... decepção mesmo muito forte
com o SETEC [...] (E32).

Conflitos entre servidores de outros cargos / categorias na visão de oito dos
entrevistados contribuem para gerar um clima de desmotivação e insatisfação: “[...]
atualmente aqui dentro da Polícia Federal nós temos tido muitos atritos assim entre as
carreiras e isso gera um pouco de desmotivação [...]” (E9); “Na Polícia Federal nós temos
esse problema de relacionamento com outras carreiras, isso eu acho que realmente interfere
no dia-a-dia, mas não é nada que torne a atividade ruim [...]” (E18); “[...] aqui no trabalho
na polícia, trabalho num órgão público, existe uma rixa com outras categorias [...]” (E24);
“[...] essa politicagem que às vezes eu vejo, de poder, essas brigas me incomodam [...]”
(E34).
Em algumas entrevistas, o incômodo sentido pela existência desses conflitos,
tanto entre categorias como entre os próprios Peritos, só surgiu quando perguntados ao final
se havia algo mais a acrescentar sobre o assunto motivação.

3.2.4 Aperfeiçoamento profissional
A

possibilidade

de

aperfeiçoamento

profissional,

que

envolve

cursos,

treinamentos, especialização, aprendizado obtido por meio da convivência com colegas, foi
considerado um dos fatores de motivação para 17 entrevistados.
Em alguns trechos das entrevistas pode-se perceber a relevância desse fator:
“Eventos em que tive a oportunidade de conviver e aprender com colegas mais experientes
foram muito satisfatórios [...]” (E4); “[...] aprender, estudar, reciclar, ter conhecimento,
progredir no estudo, isso motiva [...]” (E33); “[...] a possibilidade de melhoria ou de
crescimento profissional [...] oportunidade de estar fazendo novos cursos, de estar
melhorando meu conhecimento, aprimorando, é isto que seria um fator motivador.” (E22);
“Principalmente a vontade de aprender, enquanto eu tiver essa vontade de aprender, de
conhecer, eu estou motivado. [...]” (E27).
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Alguns dos respondentes acham que os eventos de capacitação poderiam
melhorar: “[...] mais treinamento, mais cursos, um maior leque de opções [...]” (E12); “Eu
acho que aqui a gente tem uma quantidade boa [...] mas acho que poderia ser um pouquinho
melhor [...]” (E30).
Dois deles consideram que atualmente são ínfimas as oportunidades nesse sentido:
“A capacitação sem dúvida deixa um bocado a desejar [...] na verdade capacitação é quase
zero, realmente as oportunidades são muito poucas [...]” (E6).
Apesar de não ter mencionado o aperfeiçoamento profissional quando das
respostas aos questionamentos, o entrevistado 15 expressa essa necessidade para o
desenvolvimento de suas tarefas na Figura 7. Por meio do desenho, este PCF representa a
atividade de perícia que, segundo ele, é um trabalho científico que envolve muita pesquisa e
tem que ter muito estudo. Por esse motivo, ele desenhou uma pessoa com um computador e
alguns livros, ou seja, o seu dia-a-dia no trabalho.
Eu tentei de alguma forma representar a minha atividade aqui na Polícia Federal,
que é um trabalho científico que envolve muita pesquisa e tem que ter muito estudo,
então eu desenhei aqui uma pessoa num computador, tentei desenhar aqui alguns
livros, que acho que é isso no dia-a-dia que eu faço, muito trabalho de pesquisa,
muito estudo e estar procurando se atualizar sempre [...] (E15).

Figura 7: desenho do entrevistado 15.
O entrevistado 27 durante a entrevista deixou claro a importância que é para ele o
aperfeiçoamento profissional, o aprendizado e, mais uma vez, expressa essa necessidade por
meio do desenho:
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Figura 8: Desenho do entrevistado 27.
Esse entrevistado explica:
O desenho me mostra com as ferramentas que considero importantes para o meu
trabalho [...] e devidamente armado, com o boné da polícia, tentando alcançar o
conhecimento e a realização profissional. Ainda tô no começo do caminho, ainda
tem muita coisa pela frente ainda (E27).

A categoria aperfeiçoamento profissional está diretamente relacionada à
autorrealização (crescimento, alcance do próprio potencial e autodesenvolvimento) e à
necessidade de aprender e criar coisas novas (excelência ou destreza), discriminadas nos itens
4 e 11 do Quadro 1.
3.2.5 Desafio
O desafio surgiu como um importante fator de motivação para 19 entrevistados. A
pesquisadora percebeu durante grande parte dessas entrevistas que os Peritos abordaram com
muita ênfase e empolgação essa questão.
Quando perguntado o que lhes provocava motivação para o trabalho, alguns
responderam: “Motivação? Uma das maiores é o desafio que você tem quando algumas
coisas novas surgem [...]” (E7); “Desafios. Cargos que tragam desafio, de você tentar
melhorar alguma coisa, criar alguma coisa [...]” (E19); “Motivação pra mim é desafio, é eu
ser colocado numa situação que eu vou ter que me esforçar, me superar pra tentar dar uma
resposta, pra conseguir resolver um problema, é isso que me motiva” (E26); “os desafios que
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eu tenho que vencer [...] o principal motor da minha motivação realmente é a superação das
dificuldades” (E15).
A categoria desafio está relacionada aos itens 4, 5, 7 e 11 do Quadro 1, que
englobam as necessidades de autorrealização (Maslow) / motivacionais (Herzberg) / de
crescimento (ERG), de realização (McClelland), de alcançar objetivos (Locke) e de aprender
e criar coisas novas.

3.2.6 Meios e condições de trabalho
Esse fator de motivação surgiu das entrevistas de 11 respondentes. Os trechos a
seguir expostos ilustram a informação: “[...] quando você tem um ambiente de trabalho bem
equipado, com o instrumental todo que você necessita para trabalhar, estas estações de
trabalho, por exemplo, já é um motivador [...]” (E21); “[...] senti uma evolução desde quando
cheguei aqui, de estrutura física, estrutura de equipamentos, condições mesmo de trabalho
[...]” (E22); “Provoca motivação? Se eu tiver meios, disponibilidade para fazer as coisas do
meu trabalho, isso me motiva [...]” (E5).
Os entrevistados 11 e 20 relataram que no início, isto é, quando ingressaram na
Polícia Federal, não tinham condições de trabalho adequadas, mas que isso mudou em muitas
áreas, houve uma evolução nesse sentido: “[...] no início não se tinha muitas ferramentas
para se trabalhar [...]” (E11); “No começo tinha muito isso, a falta de condições para
trabalhar, a gente não tinha verba, não tinha viatura [...] hoje em dia mudou totalmente,
melhorou bastante” (E20).
No relato do entrevistado 15 ficou evidente que a administração de recursos no
órgão ainda tem muito a melhorar: “[...] a dificuldade que temos de adquirir coisas simples,
um toner, um papel para poder imprimir um laudo [...] aqui no DPF, acho que todos os
órgãos do governo são assim, isso às vezes atrapalha [...]” (E15).
O entrevistado 13 relatou que alguns eventos que o deixaram insatisfeito
envolveram a questão de falta de recursos: “Falta de condições, meios também, isso é ruim,
desmotivante, provoca desmotivação [...] isso é frustrante” (E13).

3.2.7 Feedback / resultado do trabalho
O feedback nesta pesquisa surgiu como sinônimo do conhecimento das
consequências ou resultados gerados pelo trabalho realizado pelo Perito. Durante as
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entrevistas, 12 PCFs abordaram este tema como fator que poderia provocar a motivação e a
satisfação no trabalho.
Eles disseram o seguinte: “[...] a gente nunca tem um feedback do que está
acontecendo, do que você fez ali, qual foi o desdobramento disso, isso realmente não
acontece” (E6); “[...] ver o resultado do seu trabalho, que tivesse um retorno, um feedback
desse resultado do seu trabalho, eu acho que motivaria mais” (E28); “[...] quando você tem
uma resposta, um feedback de que deu resultado [...] Hoje em dia a gente produz as coisas,
produz papel e fica por aqui, a nossa satisfação é produzir, produzir um laudo, pronto, essa é
nossa satisfação” (E5); “[...] É bem instintiva a coisa, a gente não tem controle sobre a
situação, a gente faz as coisas e raramente tem feedback do serviço que a gente fez, se foi útil
ou não pra alguma coisa” (E25).
[...] eu faço minha tarefa, minha atividade, que é o laudo, e eu não tenho muitas
vezes, via de regra, a menor ideia do que isto vai dar, eu gostaria de ter mas não
tenho, porque eu perco completamente o contato com essa cadeia a partir do
momento que eu entrego o meu laudo (E26).

Na percepção dos Peritos, são raras as ocasiões em que se tem um feedback do
trabalho pericial, mas às vezes acontece: “Teve uma situação de um laudo que gerou uma
operação lá em [...] que eu acho que foi uma coisa gratificante, você vê uma quadrilha presa,
desmantelada, que gerou uma operação em evidência, isso foi um momento importante”
(E15).

3.2.8 Crescimento na carreira
O crescimento na carreira do Perito Criminal Federal é limitado pela própria
estrutura e cultura do órgão, não se tem muitas opções de cargos em níveis mais elevados,
como por exemplo de chefias de setores fora do âmbito da Criminalística. Esses cargos
geralmente são ocupados por Delegados de Polícia Federal, o que provoca certa insatisfação
nos PCFs, como se pode perceber nas falas de alguns dos 10 respondentes que citaram essa
questão durante as entrevistas: “[...] a nossa carreira é muito estagnada, você não tem pra
onde subir [...]” (E12); “[...] são limitados os cargos para que cada um possa ocupar e poder
assumir novos desafios, novos trabalhos, de forma mais gerencial” (E19).
[...] fica muito difícil crescer na perícia, né, acho que não tem muito espaço pra
crescimento, isso aí em qualquer empresa é um fator motivador que a pessoa tem
para progredir, escalar na carreira, galgar novos postos e isso aqui na perícia não
tem muito sentido, por isso que o pessoal meio que se acomoda, não tem visão de
progressão (E20).

O desenho do entrevistado 1 reflete a insatisfação com a falta de perspectiva de
crescimento na carreira (carreira sem um fim).
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Figura 9: Desenho do entrevistado 1.
Nos relatos dos entrevistados 14 e 18 percebeu-se que se houvesse melhores
perspectivas de crescimento na carreira, o Perito poderia sentir-se mais satisfeito e motivado
para o trabalho. Em resposta à pergunta sobre o que mais provocaria a motivação para o
trabalho, o entrevistado 18 expôs: “Sim, há a progressão na carreira, a busca pelo
aperfeiçoamento, de poder desenvolver novos trabalhos além do trabalho cotidiano, de
pensar na carreira, de formar um perfil de atuação na polícia” (E18).
3.2.9 Reconhecimento / valorização
Essa foi uma questão mencionada por 16 dos entrevistados, alguns de forma
positiva, outros de forma negativa, mas todos consideram importante o reconhecimento /
valorização quando se pensa em motivação e satisfação no trabalho.
Em alguns trechos dos relatos pode-se perceber a importância do tema: “[...] claro
que o reconhecimento é importante, por parte de todos, por parte da chefia [...]” (E30);
“[...]você ser reconhecido pelo seu esforço, pela sua capacidade, pela sua dedicação ao
trabalho é uma coisa muito boa sim, é uma coisa bastante positiva” (E26).
Alguns entrevistados sentem-se bem com o reconhecimento que têm na PF: “O
reconhecimento, o elogio [...] também é uma parte motivante” (E11); “[...] Me sinto
valorizado [...] o reconhecimento pessoal é maior que o financeiro, sem dúvida” (E13); “[...]
se sentir mais valorizado [...] isso realmente motiva” (E19); “[...] por ser reconhecido por
delegados, por servidores de outros órgãos até [...] por ser reconhecido por outros Peritos
[...] por ser reconhecido pela chefia [...] isso geralmente me dá satisfação [...]” (E32).
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O entrevistado 19 sente-se tranquilo, feliz, valorizado e realizado no trabalho.
Essa foi a explicação fornecida para o seu desenho.

Figura 10: Desenho do entrevistado 19.
Muitos desses entrevistados consideram que esse fator precisa melhorar na Polícia
Federal. Isso fica claro em alguns trechos selecionados: “[...] eu acho que a atividade ainda é
concebida como um apêndice, que na maioria das vezes não é lembrada nem reconhecida
pela administração do departamento como um todo [...]” (E16); “Reconhecimento, que no
caso da Perícia está meio difícil no DPF, quem tem as oportunidades são os Delegados, a
Perícia fica relegada [...]” (E20).
[...] o reconhecimento, isso é uma coisa assim que eu acho que dentro da Polícia
Federal falta, principalmente na minha atividade que é a Perícia, eu acho que a
gente... eu penso assim que a gente mereceria ocupar um posicionamento de
destaque, de maior destaque aqui dentro [...] (E29).

Conforme argumentado por Vergara (2012), todo ser humano deseja ser
reconhecido por um trabalho que realizou. Quando isso não ocorre, surge a frustração.
Esta categoria está relacionada principalmente ao item 3 do Quadro 1, que inclui
autoestima, desejo de ser reconhecido.

3.2.10 Autonomia
A autonomia é uma questão atualmente muito discutida no âmbito da
Criminalística e que tem gerado muitas discussões e entendimentos diversos. Dos Peritos
entrevistados, 11 mencionaram de alguma forma a autonomia nos seus relatos sobre
motivação. Destes, sete relataram explicitamente a necessidade de mais autonomia para o
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desenvolvimento de suas atividades: “[...] pensando no nosso cargo, aí sim eu acho que
teriam coisas a melhorar, principalmente em relação à autonomia [...]” (E5); “[...] se a gente
tivesse um sistema que desse pra gente um pouco mais de autonomia, de liberdade pra a
gente buscar as soluções, talvez a gente desse uma resposta maior, uma resposta um pouco
melhor [...]” (E26).
Autonomia no gerenciamento da perícia, eu sei que falta disso aí, aquela coisa, a
gente tem um trabalho importante para ser feito, mas você tem que pedir
autorização a alguém para poder fazer, isso me incomoda um pouco, sinceramente,
a autonomia [...] falta de autonomia, acho que isso desmotiva [...] (E13).
[...] a autonomia que o profissional precisa ter no desenvolvimento do seu trabalho
[...] a atividade de perícia criminal [...] há uma necessidade de liberdade, porque a
construção da verdade processual ela pressupõe garantias de liberdade, de
autonomia e de independência, sem as quais essa verdade não poderá ser
produzida. (E16).

Os entrevistados 21 e 25 não mencionaram a falta de autonomia na PF, porém
enfatizaram a sua importância. É o que se pode constatar no relato do entrevistado 21:
[...] a liberdade de atuação [...] quando eu tenho a possibilidade de fazer uma coisa
por mim mesmo, isso aí me motiva, eu tenho a possibilidade de estar de certa forma
controlando aquelas situações. Quando os controles são postos, aí é que o ambiente
prende, enfim... eu acho que é esta, a questão de liberdade para fazer a sua
atividade. É esta a motivação (E21).

Para o entrevistado 4, pelo menos em parte essa autonomia está presente:
Para que haja motivação, é essencial que tenhamos condições de trabalho, tanto
pela disponibilidade de meios e equipamentos quanto pela liberdade para
realização das nossas atribuições sem interferência externa [...] sinto que aqui [...]
hoje em dia, dispomos dessas condições (E4).

A autonomia está mais relacionada com o item 10 do Quadro 1, à necessidade que
o ser humano tem de direcionar a própria vida.
Para Robbins (2005, p.143), autonomia é “o grau em que o trabalho oferece
substancial liberdade, independência e arbítrio ao indivíduo, no planejamento do trabalho e na
determinação dos procedimentos a serem utilizados”.

3.2.11 Objetivo / metas a atingir
Seis entrevistados mencionaram essa questão como influente para a motivação.
Nos três relatos a seguir, percebe-se a relevância do tema: “[...] também encontro
motivação tentando superar marcas pessoais, como, por exemplo, o número de laudos do ano
anterior [...]” (E2).
[...] imaginar um lugar pra onde você vai, o ponto que você quer chegar, o objetivo
a atingir isso me dá motivação [...], a gente tem que ter uma meta a alcançar, ou
quer ser excelente, ou quer ser bom, ou quer ser uma grande polícia, ou não quer
ser, tem que ter um objetivo, é isso que me traz motivação [...] (E23).
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O entrevistado 11 relatou que houve um fato em 2010 que causou uma grande
mobilização dos Peritos no sentido de acelerar a realização de perícias pendentes e a
elaboração de laudos, que foi a previsão de visita para auditoria no SETEC da Corregedoria
Geral da Polícia Federal - COGER. Em alguns estados, haviam sido instaurados alguns
procedimentos disciplinares como consequência de auditorias feitas pela COGER, o que
levou grande parte dos PCFs a trabalhar de forma mais célere.
Para alguns, a eminente auditoria da COGER foi de certa forma positiva, pois
resultou em uma significativa diminuição das pendências do SETEC com relação a
solicitações de exames periciais, porém, para outros, os trabalhos dessa unidade foram motivo
de insatisfação, pois as metodologias aplicadas estavam de certa forma equivocadas, levando
em consideração somente a quantidade de laudos produzidos e solicitações de perícias em
aberto no Setor. Essa insatisfação pode ser percebida no relato do entrevistado 34:
Uma situação específica que eu posso citar recente, é essa questão da... não é tão
recente, é do ano passado, da cobrança que eu achei absurda, daquela metodologia
da COGER, de dividir expediente por laudo, que foi uma coisa concreta, específica,
me deixou bem chateado (E34).

O entrevistado 12 expõe a preocupação que tem com a recente e gradual
implantação de políticas de cobrança de metas também pela Administração da Criminalística:
“[...] a cobrança é natural por prazo, o que eu falo é o viés político da coisa, às vezes a
Administração muda um pouco, fazer um número pra poder apresentar a alguém, mesmo que
este número não dê um resultado objetivo [...]” (E12).
Esta categoria está mais diretamente relacionada aos itens 5 e 7 do Quadro 1, ou
seja, realização (superação de desafios e alcance de metas) e objetivo a ser alcançado,
respectivamente.

3.2.12 Benefícios (estabilidade, aposentadoria especial)
Benefícios inerentes ao exercício do serviço público em uma carreira típica de
Estado (Polícia Federal), como estabilidade e aposentadoria especial, surgiram como
importantes para a motivação de 10 entrevistados. É o que se pode constatar nos trechos a
seguir: “[...] estar no DPF que me oferece mais estabilidade e ao mesmo tempo me dá uma
satisfação” (E17); “[...] a gente nota que aqui você consegue organizar a sua vida, você tem
uma estabilidade [...]” (E29).
[...] quando eu fiquei sabendo – também eu não sabia – que tinha essa questão de
tempo menor de serviço, isso aí foi um motivador, um benefício, mas que é o
diferencial inerente à atividade que me faz permanecer na instituição, a questão da
aposentadoria (E21).
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Destaca-se que cinco desses 10 entrevistados citaram a questão dos benefícios –
seja de forma explícita ou implícita (quando mencionaram que a escolha foi por “serviço
público”) - quando lhes foi perguntado a respeito do motivo que os levou a escolher a Polícia
Federal para trabalhar e não nas questões relativas à motivação após a investidura no cargo. É
o que se pode observar nos trechos: “Foi realmente pela estabilidade, a questão de
aposentadoria especial, esse tipo de coisa” (E6); “Eu não escolhi trabalhar na Polícia
Federal como Perito, eu escolhi um concurso público na minha área [...]” (E14).
Esta categoria pertence ao grupo de necessidades destacado no item 1 do Quadro
1 – Fisiológicas e de segurança (Maslow) / higiênicos (Herzberg) / de existência (ERG).

3.2.13 Prestígio / status / importância do órgão Polícia Federal
Fazer parte de uma organização forte, que tem prestígio e importância é um fator
de motivação para 15 dos entrevistados. Em suas falas, eles deixam claro esse sentimento.
Para alguns, essa questão pesou no momento da escolha da instituição como
empregadora: “[...] a Polícia Federal porque realmente é uma polícia de credibilidade, é um
órgão de credibilidade” (E11); “Porque sempre admirei a Polícia Federal [...]” (E13); “[...]
o status do departamento pesou bastante [...]” (E32).
[...] o status da instituição Polícia Federal [...] Quando falo status da PF refiro-me
especificamente ao respeito e admiração que a sociedade tem em relação a essa
instituição, que era o mesmo sentimento que eu possuía. (E4).

Essa questão foi mencionada também em outros momentos das entrevistas: “Aqui,
acho que tudo motiva, a instituição ser forte motiva muito [...]” (E23).
[...] é bacana ver a reação das pessoas quando eu conto com mais detalhes o que eu
faço, dá uma... percebe uma certa admiração pelo trabalho, isso me motiva. E o que
me motiva bastante também é ver que tem outros colegas que têm este mesmo
pensamento em relação ao trabalho, em relação à Polícia Federal, em relação ao
orgulho com a instituição [...] (E32).

3.2.14 Senso de responsabilidade (cumprir o dever)
O senso de responsabilidade, de dever, compromisso para com o trabalho, a
sociedade ou a Polícia Federal foi mencionado por seis Peritos Criminais ao longo das
entrevistas: “Eu acho que tenho um senso de obrigação a cumprir, basicamente é uma
questão de cumprir minhas obrigações de fato [...]” (E10); “[...] eu me sinto responsável pela
instituição que eu trabalho, entendeu? [...]” (E26); “[...] tenho compromisso para com a
instituição e a sociedade [...]” (E35).
Em seu desenho, o entrevistado 10 tentou explicitar o sentimento de dever para
com a instituição, que é forte em seu sistema de valores. Ele explica:
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O que eu espero na Polícia Federal para mim está muito ligado às obrigações que
temos como instituição, de colaborar principalmente na questão de um Brasil
melhor, na questão de combate à corrupção, a questão do dinheiro estar indo para
o ralo, recursos públicos, tráfico de drogas, essa questão é a questão institucional
de poder colaborar com um fim maior [...] (E10).

Figura 11: Desenho do entrevistado 10.
Esta categoria tem relação principalmente com a necessidade moral identificada
pelo item 9 (cumprir a missão, responsabilidade), mas pode também estar relacionada com as
discriminadas nos itens 12 (propósito – necessidade de fazer o melhor por si e pelo mundo),
13 (necessidade de realização de trabalho com significado num contexto de comunidade) e 14
(necessidade de servir à sociedade – ética do bem comum).

3.2.15 Relacionamento com chefia
Para sete entrevistados o relacionamento com a chefia é um dos fatores positivos
no trabalho, como pode ser percebido a seguir, em trechos dos relatos. Essa questão foi citada
pelos PCFs de forma sucinta, sem avaliações mais profundas: “Fica fácil trabalhar porque eu
tenho uma chefe boa, a gente se entende muito bem [...]”. (E19); “[...] eu acho que a sala da
chefia é sempre aberta para você ir lá e apresentar alguma coisa, com o chefe direto eu tenho
uma relação muito boa [...]” (E33).
Por outro lado, em respostas às perguntas sobre se já haviam ficado desmotivados
ou insatisfeitos no trabalho, três entrevistados relataram problemas com relação à chefia.
Um deles relatou:
Atualmente não estou, muito pelo contrário, mas já ocorreu. Quando você é
chefiado por uma pessoa incompetente, isso é desmotivante demais, muito, você vê
coisas erradas e você diz que está errado, você luta contra aquilo e aí você vê
acontecendo e não pode fazer nada, isso é desmotivante [...] (E13).

Outro entrevistado citou que a postura dos próprios Peritos e da gestão da Perícia
local é o que talvez lhe traga maior insatisfação. Em sua opinião, a gestão da Perícia local e da
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Perícia como um todo é muito modesta e talvez não tenha a dimensão exata da potencialidade
da atividade pericial, fazendo com que ela se sujeite a circunstâncias limitativas de maneira
passiva. Isso o deixa muito chateado na maioria das vezes. Este relato evidenciou uma
questão mais profunda do que o simples relacionamento com chefia. Com o que foi falado
quando da resposta sobre tratamento justo, ficou clara a percepção que tem da inadequação da
Perícia Criminal Federal inserida numa organização policial, como pode ser constatado na
seção 3.2.20 (p.90).

3.2.16 Planejamento, organização
A falta de planejamento e organização foi um dos fatores citados por nove
entrevistados como causadores de insatisfação e desmotivação. Alguns mencionaram
desagrado em efetuar atividades de última hora, sem uma programação prévia, o que pela
própria natureza do trabalho pericial e policial é um fato que eventualmente ocorre. Outros
relataram a insatisfação realmente devido à falta de planejamento para a execução de tarefas
programadas com antecedência ou à desorganização de materiais enviados à Criminalística
para exames.
Alguns entrevistados relataram: “Insatisfação... [...] falta de planejamento [...]
quando você tem uma mudança, por exemplo, essas viagens que aparecem de última hora, às
vezes são umas coisas bem complicadas [...]” (E6); “Algumas vezes com alguma
desorganização, sabe Helena, quando eu vejo que as coisas não foram bem planejadas e há
algum desperdício [...]” (E27); “Pegar um trabalho grande e ele chegar para você
incompleto ou desorganizado [...] Isso dá muita insatisfação.” (E28).
Dois desses nove entrevistados queixaram-se da falta de planejamento, quando da
chegada de novos Peritos na PF, quanto ao compartilhamento de experiências dos colegas
mais antigos com esses PCFs em início de carreira. O entrevistado 24 expõe a questão:
[...] a gente que chegou novo aqui [...] foi deixado assim muito às margens pra se
aprender com o dia-a-dia, sabe? [...] Eu fiquei um pouco chateado porque eu vou
aprender com os meus erros [...] eu acho que eu aprendi até hoje só com os meus
erros, acho que a troca de experiência, principalmente com relação aos que estão
aqui há mais tempo é muito baixa [...] eu acho que a interação é baixa ainda, ou a
interação que existe ela é natural, ela poderia ser planejada, né [...] (E24).

3.2.17 Burocracia, hierarquia rígida, estrutura fechada, excesso de controle
Para sete entrevistados, questões envolvendo burocracia, hierarquia, estrutura
fechada da Polícia Federal, além de procedimentos de controle que, na percepção de alguns
PCFs, aumentam a cada dia, são responsáveis por provocar insatisfação e desmotivação no
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desempenho de suas atividades. É o que se pode constatar em alguns trechos dos relatos: “[...]
temos que ficar solicitando muitas coisas para muita gente e esperando respostas no papel, o
que poderia ser resolvido com ligações. Então, essas coisas burocráticas às vezes empatam
[...] A burocracia cansa muito [...]” (E5); “[...] burocratização [...] que é outra coisa também
que eu acho que não leva a nada, que para mim isso só toma tempo [...]” (E10); “[...] cada
vez mais eu vejo controles sem muito fundamento, controle cujo custo é maior do que o
próprio benefício daquele controle [...]” (E34).
Nós trabalhamos numa instituição muito hierarquizada, de muito respeito ao
organograma, muito burocrática, acho que isso ao mesmo tempo, em algumas
situações, é bom, mas ao mesmo tempo engessa muito a criatividade dos servidores
[...] é uma instituição muito fechada, muito amarrada [...] (E9).

3.2.18 Integração com outros componentes da Polícia Federal
Para seis entrevistados, a falta de integração da perícia com outros componentes
da PF envolvidos com as atividades investigativas acarreta prejuízos para o trabalho do órgão
como um todo. A seguir, encontram-se expostos trechos dos relatos que confirmam essa
afirmativa.
[...] quando você se desvincula da perícia e tem que se relacionar com outros
integrantes da corporação, então você vê que há uma certa dissintonia, muitas vezes
você faz um trabalho e não vê o resultado daquele trabalho ou percebe que deveria
ser bem feito, mas você não tem condições de opinar ou de participar mais
ativamente para que esse trabalho fosse executado de uma maneira melhor [...]
(E22).
Infelizmente a polícia funciona de uma forma muito compartimentada, é talvez a
principal crítica que eu tenho ao funcionamento da polícia, as pessoas que
trabalham na cadeia não conseguem ver a cadeia como um todo [...] minha
insatisfação tá muito ligada a essa, vamos dizer assim, essa certa impotência, essa
certa incapacidade ou impossibilidade que a gente tem de fazer, de atuar de uma
forma mais... de uma forma mais ampla. (E26).

Apesar do entrevistado 33 estar satisfeito com o trabalho na PF de maneira geral,
sentir-se reconhecido, valorizado, desenvolvendo um trabalho útil, por meio do desenho ele
demonstrou a preocupação que tem com a falta de integração da perícia com os demais atores
e questões que envolvem a investigação, a justiça.
[...] eu acho que a perícia é uma etapa de um processo complexo e às vezes o Perito
tende a se colocar como cientista, ele é o cara do laboratório, ele examina a
molécula, o DNA, o diacho, mas o fato está acontecendo lá fora... [...] eu acho que
ele consegue ver muito bem o microscópio aqui, mas não consegue ver o todo.
(E33).
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Figura 12: Desenho do entrevistado 33.
Por meio do desenho, o entrevistado 34 expressou essa necessidade de maior
integração. Ele relatou que a perícia recebe todo tipo de informação, de material, de objeto
para ser examinado e a qualidade do trabalho final vai depender da forma como isso tudo
chega à Perícia (como eles foram adquiridos, manuseados, analisados, encaminhados). Isso
refletirá não apenas no trabalho final da Perícia, mas no resultado do trabalho como um todo.
É necessário que se pare de olhar as partes e que se olhe o processo como um todo. O
entrevistado sente-se como um funil, porque muitas vezes tem que tratar problemas que não
foram gerados por ele, que poderiam ter sido resolvidos antes de chegarem a ele, e o processo
inteiro, não só o seu trabalho, não só o resultado final, mas também o trabalho de outras
pessoas tornar-se muito mais fácil, muito mais efetivo, muito mais eficiente.

Figura 13: Desenho do entrevistado 34.

86

Por outro lado, o entrevistado 32 entende que já começam a ser desenvolvidos
trabalhos de investigação com a participação mais integrada da Perícia.
[...] eu to vendo que o futuro do Inquérito é exatamente isso, é cada vez mais
aproximação, ou eu espero que seja, aproximação entre a investigação e a Perícia
até a constituição prévia da prova. Já tivemos alguns exemplos e estão pipocando
outros pelo país [...]. (E32).

3.2.19 Questões pessoais / família
Dos 35 Peritos Criminais entrevistados, quatro relataram que problemas pessoais
ou na família prejudicam ou já prejudicaram a motivação no trabalho.
Dois deles, por estarem longe de suas respectivas famílias, quer seja companheira
e / ou filho(s), sofrem diariamente com essas ausências. Um deles revelou que se sente
desmotivado, vive numa constante sensação de visitante aqui e seu principal objetivo é ir
embora, para ficar mais próximo da família.
Um dos quatro entrevistados deixou claro que algumas vezes problemas pessoais
afetam significativamente a motivação para o trabalho.
[...] em função de um problema em casa [...] me desmotivou, foi uma situação
realmente que me deixou com o rendimento abaixo, aquém do que realmente eu sou
capaz de fazer, o meu rendimento normal. Em relação ao trabalho, normalmente eu
não fico desse jeito, sei separar, mas algumas coisas você não tem como, te afeta
realmente. (E21).

3.2.20 Justiça
Sete dos entrevistados mencionaram a questão da justiça, ou melhor, da injustiça
sentida por algum motivo ou em determinadas situações pelas quais passaram, quando das
respostas às perguntas relacionadas à desmotivação e insatisfação. Em alguns trechos dos
relatos, percebe-se o desconforto sentido por alguns deles: “Já tive situações de desmotivação
e o que leva às vezes é questão de justiça, assim, por critérios, né, de escolhas assim pra
escalas de alguns determinados serviços e missões [...]” (E3).
[...] desmotivação maior ou não é em relação a colegas que não se comprometem
tanto e que não acontece nada [...] Um negócio que me incomoda, a questão de
solicitações, de distribuições de laudos, é um sistema que privilegia quem produz
menos [...] quem produz menos acaba atendendo menos solicitações, acaba se
blindando, como alguns colegas falam, eu acho que isso é muito injusto [...] (E32).
De modo geral, injustiça, então por exemplo quando eu vejo uma situação em que
eu, ou colega meu, Perito, ou qualquer colega meu da Polícia Federal não tem
condições de fazer determinado trabalho e ele é cobrado, e ele é muitas vezes
punido por aquilo, realmente isso também é um outro fator desmotivante pra mim
[...] (E34).

Esta categoria é semelhante àquela identificada no item 8 do Quadro 1.
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Quando perguntado aos entrevistados se recebem tratamento justo na Polícia
Federal, o grupo ficou dividido. A maioria entende que, pelo menos no âmbito da
Criminalística, ou dentro do Setor de Perícia, recebem sim um tratamento justo. Outros
entendem que não. Como resultado da reflexão sobre o tema, percebe-se que desconfortos em
relação a fatores mencionados anteriormente em outros momentos da entrevista voltam a
aparecer em alguns relatos. Outros fatores, que ainda não haviam sido abordados por alguns
entrevistados, surgem com a pergunta relacionada ao tratamento justo. Um desses fatores é
em relação à carreira, aos conflitos e tratamento desigual entre categorias, além da falta de
reconhecimento.
Do grupo entrevistado, 21 Peritos responderam que recebem tratamento justo na
Polícia Federal. Alguns deles relataram o seguinte: “Sim, eu acho que sim. De acordo com o
que a gente se propõe a fazer, dentro dos recursos e dentro de um panorama geral, não tem
nada diferenciado nem para mais, nem para menos, eu acho que está adequado.” (E7); “Sim,
não me acho perseguido nem nada no gênero não.” (E9); “Sim. Eu me sinto valorizado,
respeitado, me sinto valorizado, tanto dentro quanto fora, me sinto muito bem sim.” (E13);
“Sim, nada a reclamar, tanto com os meus colegas quanto com a minha chefia sempre tive um
bom relacionamento, não tenho nada a reclamar.” (E15); “Recebo, justamente porque as
regras são conhecidas, a gente tem, né, o sistema já determinado... [...]” (E27); “Eu acredito
que sim, nunca tive nenhum problema de ser destratado, de não ser valorizado [...]” (E17);
“Eu acho que recebo. Eu acho que recebo, eu sou ouvido, acho que meu trabalho tem
importância [...]” (E33).
Certa insatisfação com relação à diferenciação entre cargos, conflitos, falta de
valorização e reconhecimento, percepção de subutilização do Perito Criminal no contexto do
trabalho da PF como um todo foi identificado nos relatos de 15 entrevistados, apesar de sete
deles (parte do grupo de 21 PCFs anteriormente mencionados) reconhecerem que recebem
tratamento justo na PF, outros terem a percepção de justiça somente dentro da Criminalística,
e ainda alguns terem a percepção de justiça parcial: “Sim. Não posso dizer que não seja
respeitado dentro do DPF. Embora irrite um pouco o fato de todos os Superintendentes
sempre esquecerem de mencionar que os Peritos também são importantes para o DPF [...]”
(E2); “Dentro do meu setor sim, fora nem tanto. Porque eu acho que tem diferentes
tratamentos, dependendo do cargo, os cargos não são tratados de forma equânime, as
diferentes categorias da DPF não são tratadas de forma igual” (E11); “Dentro da perícia
sim. O Perito, a categoria pericial em si, não, eu acho que os Peritos são relegados pela
classe dominante, assim como os demais [...]” (E20).
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[...] eu entendo que do ponto de vista da sociedade eu não recebo um tratamento
justo, porque está sendo me pedido A, quando podia estar sendo pedido B, C e D e
eu estou entregando só A, mas eu entendo que a sociedade precisa desse B, C e D,
isto não me está sendo solicitado e eu não posso, pela própria natureza da minha
atividade, eu não posso sair fazendo B, C e D [...] (E26).
Eu como pessoa, como servidor no microambiente no qual eu estou inserido, sim.
[...] Agora, eu como Perito, talvez eu veja uma diferenciação [...] há também uma
diferenciação, eu vejo uma diferenciação em termos de categoria. Aqui dentro
mesmo da Superintendência eu lembro de [...] a ex-chefe, reclamando que todas as
vezes que o Superintendente ia em auditórios agradecia a todo mundo, agradecia do
administrativo ao faxineiro e esquecia da Perícia [...] (E34).

Mesmo sentindo-se tratado de forma justa no local onde trabalha, o entrevistado 5
expressa por meio do desenho a insatisfação pela existência, na sua percepção, de um cargo
dominante na PF. Assim ele explica o que desenhou:
[...] atualmente estamos nessa posição de subordinação a um grupo, a um cargo, ao
cargo de Delegados, ou seja, uma coisa que não é, do meu ponto de vista, não é
salutar, porque não é um cargo que faz a pessoa ter responsabilidade ou o
conhecimento, na verdade o que faz isso é o tempo de trabalho, é o aprendizado que
a pessoa tem ao longo da vida, é o conhecimento da pessoa naquilo que executa [...]
(E5).

Figura 14: Desenho do entrevistado 5.
Por outro lado, na percepção de seis dos entrevistados o tratamento não é justo.
Esta afirmação fica clara em alguns relatos: “Como cargo, definitivamente eu não sinto que
nós somos respeitados dentro da instituição, reconhecidos [...] Eu acho que realmente o
tratamento não é adequado” (E8).
[...] eu acho que em diversas circunstâncias não é justo [...] eu acho que a atividade
deveria ser melhor valorizada sob o aspecto financeiro [...] Do ponto de vista de
reações hierárquicas eu não acho justo, eu acho ainda que precisamos avançar
muito mais nisso, tanto no âmbito da própria atividade de perícia, quanto no âmbito
da perícia em relação às outras atividades do departamento [...] (E16).
Como categoria eu acho que a gente é subutilizado na polícia, o potencial da
categoria é muito maior do que é demandado [...] Na verdade hoje você tem uma
situação que é o Delegado como leigo no assunto conduzindo a investigação e o
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Perito, como expert, auxiliando [...] o justo na minha cabeça é “quem tem que
conduzir a investigação é o expert” (E28).
Na minha percepção, eu penso que não. [...] eu acho que a gente aqui deveria ter
[...] um tratamento equânime com relação aos nossos pleitos [...] do ponto de vista
não pessoal, mas da categoria, é aquilo que eu falei pra você, eu acho que a gente
deveria ser mais reconhecido. A gente observa [...] nos discursos que são feitos,
nunca se lembram da perícia [...] é como se a gente não fizesse parte, entendeu?
(E29).

Corroborando com o que relatou a respeito da falta de reconhecimento, o
entrevistado 8 reforça a sua insatisfação por meio do desenho. Ele sente-se amarrado com
uma bola de cem toneladas num dia de chuva e com muitos raios caindo em sua cabeça; em
função da percepção que tem de que não há um respeito, um reconhecimento dentro da
instituição, ele gostaria de estar fora, fazendo algo de mais proveitoso para si e para a
sociedade, porém, devido basicamente à questão remuneratória, sente-se preso à instituição.

Figura 15: Desenho do entrevistado 8.
Em complementação ao que relatou sobre sua percepção de justiça, o entrevistado
28 expressa por meio do desenho que se sente como reserva do time do DPF.

Figura 16: Desenho do entrevistado 28.
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Como explicação para o que desenhou, ele relata:
O desenho que eu fiz foi um time de futebol com seu banco aqui, o time que está
jogando, chamei de DPF e no banco eu coloquei os Peritos de reserva. Nós não
somos titulares no time do DPF, nós somos reservas que somos chamados
pontualmente em algumas situações pra fazer parte do time [...] (E28).

Em complementação ao exposto na seção 3.2.15 (p.82) quanto à percepção de
inadequação da Perícia Criminal inserida em uma organização policial, um dos entrevistados
relatou, em resposta à pergunta sobre tratamento justo, que a atividade pericial é mal
compreendida pela própria gestão da Criminalística, que às vezes se comporta de uma
maneira que acaba gerando injustiças. Ele entende que há um excesso de paternalismo, de
controles e patrulhamento da atividade pericial descabido e dentro da concepção equivocada
de Perito como policial convencional, que deve estar submetido aos princípios da hierarquia e
da disciplina. Para ele, a atividade de Perícia Criminal é incompatível com essa ideia de
disciplina, pois há uma necessidade de liberdade, de autonomia e de independência para a
construção da verdade processual.

3.3 A motivação dos Peritos na visão dos gestores das equipes
A importância do papel do gestor na motivação dos profissionais sob sua
responsabilidade foi ressaltada por vários estudiosos do assunto. Por este motivo, foram
lançados três questionamentos destinados a identificar como os gestores do SETEC e UTEC
da Bahia percebem a motivação dos componentes de suas unidades.
Apesar de a literatura ressaltar que as pessoas são diferentes umas das outras e,
consequentemente, suas motivações também, necessitando de tratamentos diferenciados,
como bem argumenta Bergamini (2010, p.105) “[...] como as pessoas não são iguais não
podem nem devem ser tratadas da mesma forma [...]”, a maioria dos gestores entrevistados
relatou que procura distribuir as tarefas de forma equânime, uniforme.
Alguns desses gestores disseram que efetuam a distribuição das tarefas da forma
mais equitativa possível, com base no peso e complexidade dos trabalhos sob
responsabilidade dos seus grupos.
Como se pode perceber, a preocupação com a questão da justiça é relevante para
os gestores. O ser justo, tratar de forma justa as pessoas surge como um fator importante para
a motivação no trabalho.
Por outro lado, alguns citaram também a importância do gestor conhecer o perfil
do profissional, as atividades de sua preferência, pensar nas questões pessoais que o
envolvem, além de levar em consideração sua capacidade e ritmo de trabalho.
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Nesse sentido, ressalta-se a contribuição da teoria da contingência, cujo foco é a
importância de se ajustar o indivíduo ao trabalho.
Cinco dos gestores entrevistados acreditam que os componentes de seus
respectivos grupos / unidade estão motivados, apesar de alguns passarem por períodos de
insatisfação, às vezes por questões pessoais, e outros estarem com problemas de lotação, ou
seja, não estão lotados no Estado onde gostariam.
Destes entrevistados, um relatou que percebe a motivação nos colegas quando
estes “brigam” para fazer um trabalho que é sua especialidade. Quando isso não ocorre,
segundo ele, os colegas estão desmotivados, insatisfeitos ou não gostam de trabalhar.
Dois gestores acham que parte dos PCFs está motivada e parte não, ou em alguns
momentos sim, alguns momentos não. Um destes gestores ressalta que é difícil provocar a
motivação de pessoas questionadoras, como classificou os componentes do seu grupo.

3.4 Síntese das análises
Das 20 categorias de fatores que influenciam a motivação dos Peritos Criminais
Federais lotados na Bahia a mais citada de forma positiva foi o trabalho em si (útil para a
justiça / sociedade; gostar de executá-lo; dinâmico / diversificado), contando com relatos de
aprovação de todos os entrevistados.
A segunda categoria mais citada positivamente foi salário / remuneração,
contando com 29 relatos de aprovação, a maioria deles obtidos em resposta à pergunta “Por
que você escolheu trabalhar na Polícia Federal como Perito?”.
As categorias ambiente de trabalho e desafio foram responsáveis pelos relatos
positivos de 19 Peritos, cada uma delas. Ressalta-se que o desafio foi abordado pelos
entrevistados com muita ênfase, principalmente quando da resposta à pergunta “O que lhe
provoca motivação para o trabalho?”.
O aperfeiçoamento profissional foi abordado por 17 respondentes como fator de
motivação na PF.
A categoria prestígio / status / importância do órgão Polícia Federal foi
responsável pelos relatos positivos de 15 PCFs. Alguns destes obtidos em resposta à pergunta
“Por que você escolheu trabalhar na Polícia Federal como Perito?”.
O reconhecimento / valorização foi mencionado por 16 entrevistados como fator
importante para a motivação quando das respostas às perguntas de números quatro a oito, ou
seja, indagações diretas quanto à motivação e satisfação no trabalho.
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Feedback / resultado do trabalho e crescimento na carreira foram mencionados
por 12 e 10 entrevistados, respectivamente, como fatores relevantes para a motivação, porém
escassos na Polícia Federal.
A autonomia foi citada por 11 entrevistados como importante fator para a
motivação, contudo sete deles entendem que os Peritos na PF necessitam de incremento neste
sentido para o bom andamento da Criminalística.
Benefícios como estabilidade e aposentadoria especial foram mencionados por 10
entrevistados como relevantes. Cinco destes abordaram esse tema quando responderam sobre
o motivo que os levou a escolher a Polícia Federal como instituição empregadora.
As categorias objetivos / metas a atingir, Senso de responsabilidade (cumprir o
dever), meios e condições de trabalho e relacionamento com chefia foram citadas em
proporções semelhantes; de cinco a sete Peritos mencionaram esses fatores nos seus relatos.
As categorias 1 a 15 surgiram como fatores que provocam a motivação dos Peritos
Criminais Federais no desenvolvimento de suas atividades.
A falta de planejamento / organização, a burocracia, hierarquia rígida, estrutura
fechada, excesso de controle, a falta de integração com outros componentes da Polícia
Federal, questões pessoais / família e injustiça, referentes às categorias 16 a 20, surgiram
como fatores que prejudicam a motivação dos PCFs no órgão.
Na Figura 17 estão sinteticamente apresentados os fatores que se destacaram
como positivos na Polícia Federal, os fatores considerados relevantes para a motivação, mas
que precisam melhorar ou são escassos no órgão e os fatores que prejudicam a motivação para
o trabalho na PF.
Figura 17: Fatores que influenciam a motivação: destaque para 14 dos 20 identificados.

Trabalho em si; salário; desafio;
aperfeiçoamento profissional;
ambiente de trabalho e
importância do órgão PF

Reconhecimento / valorização;
feedback / resultado do trabalho;
autonomia e crescimento na
carreira

Falta de planejamento / organização; falta de integração
com outros componentes da PF; falta de justiça;
burocracia e excesso de controle.
Conforme argumentou Pink (2010) no segundo capítulo, atualmente para muito
mais pessoas o trabalho ficou mais interessante e criativo. O que mobiliza essas pessoas a agir
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é um conjunto de necessidades intrínsecas, relacionadas ao desempenho da tarefa em si, que
são a autonomia (necessidade de direcionar a própria vida), excelência ou destreza
(necessidade de aprender e criar coisas novas) e propósito (necessidade de fazer o melhor por
si e pelo mundo).
Essas necessidades estão presentes nos relatos dos PCFs da Bahia. A vontade de
aprender, de descobrir coisas novas, de superar desafios, de desenvolver um trabalho útil, com
resultado para a sociedade e a justiça, e ter conhecimento a respeito do resultado desse
trabalho estiveram fortemente presentes nos relatos.
Rego et al. (2007) argumentaram que os colaboradores têm necessidades
espirituais – desejo de serem únicos, úteis, compreenderem e serem compreendidos, de
estarem unidos a algo superior a si próprios -, desejam um sentido de propósito e significado
no trabalho, além de um sentido de conexão com a comunidade de trabalho.
Nesse sentido, encontram-se também esses fatores nos relatos. A preocupação em
desenvolver um trabalho que realmente resulte em benefício para a sociedade, a preocupação
com a integração da Perícia com outros componentes da PF envolvidos com a investigação
para que o trabalho como um todo seja eficiente, a preocupação com o valor que a sociedade
paga pelo serviço público está presente nas falas dos Peritos.
E como reflete Chanlat (2002), a motivação no trabalho dos servidores públicos
não está baseada somente em elementos comuns a todo trabalho profissional, ela deve levar
em conta a ética particular ligada à ação pública. O orgulho de fazer parte de uma categoria
que se define pelo serviço dos outros é um poderoso fator de motivação.
O orgulho de pertencer à Polícia Federal pelos benefícios que traz à sociedade /
justiça, por ser um órgão importante e reconhecido por outras instituições e também pela
sociedade foi um fator relevante nesta pesquisa.
Considerando-se as faixas etárias dos entrevistados, assim como o tempo de
atividade na Polícia Federal, conforme discriminação exposta no Quadro 3, pode-se observar
que os PCFs situados na faixa etária “até 32 anos”, ou com tempo de PF “até 5 anos”, veem
muito mais aspectos positivos que negativos para a motivação no trabalho que desenvolvem.
Contudo, não se pode dizer que há uma tendência de que, com o passar dos anos, aspectos
negativos apareçam com maior relevância, pois, para a faixa etária “acima de 42 anos” ou
com tempo de PF “acima de 10 anos”, os aspectos positivos também se sobrepuseram aos
negativos de forma contundente, conforme disposto no Quadro 4.
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Quadro 4: percentagem de entrevistas com aspectos positivos / negativos quanto à motivação
em função e faixa etária e tempo de PF.
Entrevistas
que
ressaltam fortemente
os aspectos positivos
do trabalho na PF.

Entrevistas que ressaltam
aspectos positivos, porém
abordam os negativos
com certa ênfase.

Entrevistas
que
ressaltam os aspectos
negativos do trabalho
na PF.

Faixa
etária
“Até 32 anos”

80%

20%

0%

Faixa
etária
“Acima de 42
anos”

75%

12,5%

12,5%

Tempo
de
Polícia Federal
“Até 5 anos”

60%

25%

15%

Tempo
de
Polícia Federal
“Acima de 10
anos”

71,4%

14,3%

14,3%

Quanto às demais faixas etárias e de tempo de Polícia Federal, observam-se
percepções diversas, não apontando, pelos dados coletados nas entrevistas, qualquer tendência
digna de nota.

Este capítulo teve como principal objetivo expor as 20 categorias de fatores que
influenciam a motivação dos PCFs da Polícia Federal na Bahia, identificadas por meio das
informações prestadas nas entrevistas. A seguir, as conclusões do estudo são apresentadas.

4 CONCLUSÃO
Este capítulo tem como objetivo oferecer uma resposta à pergunta que motivou a
presente pesquisa: Quais os fatores que provocam a motivação dos Peritos Criminais Federais
lotados na Bahia no desenvolvimento de suas atividades?
A primeira etapa da pesquisa consistiu em uma revisão da literatura a respeito do
que é e como ocorre a motivação, das teorias que tratam do assunto, além de outros aspectos
relacionados.
Com base nos estudos realizados por meio do referencial teórico, foram
selecionados e relacionados no Quadro 1 (p.61) fatores motivacionais relevantes à pesquisa,
os quais subsidiaram a elaboração do roteiro de entrevista, sendo também utilizados
posteriormente, durante a análise e exposição dos resultados.
O método escolhido para a obtenção dos dados no campo foi o de entrevistas
individuais e semiabertas, complementado pela técnica de construção de desenhos, por meio
da qual os entrevistados tentaram expressar o sentimento em relação ao seu trabalho na
Polícia Federal.
Como resultado da pesquisa, foram identificadas 20 categorias de fatores que
influenciam a motivação dos Peritos Criminais da Polícia Federal na Bahia, conforme
discriminadas no Quadro 2 (p.62).
No estudo realizado observou-se que fatores primários de motivação, ou relativos
a necessidades de nível mais baixo, como salário e benefícios foram mencionados quando da
escolha da PF como instituição empregadora e quando da justificativa da pretensão em
permanecer no órgão, esta em menor proporção. Em outros momentos das entrevistas fatores
mais profundos de motivação foram os que prevaleceram.
Uma das conclusões que se pode obter é que na Polícia Federal as necessidades de
nível mais baixo para os Peritos Criminais Federais lotados na Bahia já se encontram
atendidas. Quando necessidades desse nível já estão atendidas, outras de níveis mais altos
surgem.
Assim, motivos mais profundos tiveram ênfase nesta pesquisa, como realização de
trabalho útil, superação de desafios, busca de reconhecimento, aperfeiçoamento profissional e
feedback. Os PCFs abordaram esses aspectos quando das perguntas diretamente relacionadas
à motivação e satisfação no trabalho.
Apesar de o feedback ter surgido como relevante para a motivação e os
entrevistados entenderem que ele ocorre muito poucas vezes com relação ao trabalho pericial,
os maiores problemas encontrados estão na falta de reconhecimento da importância do
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trabalho da Criminalística, na falta de perspectiva de crescimento na carreira e no tratamento
por vezes injusto para com a categoria, percebidos por muitos entrevistados, o que gera
conflitos entre as categorias de Perito e Delegado, estes, principais responsáveis pela gestão
do órgão.
Esses sentimentos de injustiça e de falta de reconhecimento parecem ser também
os principais responsáveis por conflitos internos à Criminalística, pois geram uma divisão, de
um lado Peritos que não aceitam a situação e buscam uma mudança, de outro, Peritos que
aceitam a forma de atuação e entendem como corretas a estrutura e cultura da Polícia Federal.
Neste último grupo, há ainda aqueles que percebem que há um tratamento às vezes
diferenciado e injusto para com a Perícia e aqueles que estão satisfeitos e entendem que são
reconhecidos e recebem tratamento justo da PF.
A pesquisa permitiu identificar que a vontade de aprender, de descobrir coisas
novas, de superar desafios, de desenvolver um trabalho útil, com resultado para a sociedade e
a justiça, ter conhecimento a respeito do resultado desse trabalho (feedback) e ser reconhecido
são as principais necessidades dos Peritos Criminais Federais da Bahia. É claro que
considerando a questão salarial e de segurança já resolvida quando do ingresso na Polícia
Federal.
Enfim, os fatores que provocam a motivação dos Peritos Criminais Federais
lotados na Bahia no desenvolvimento de suas atividades são os identificados nos itens 1 a 15
citados anteriormente e constantes do Quadro 2 (p.62), ou seja, salário / remuneração; o
trabalho em si; ambiente de trabalho; aperfeiçoamento profissional; desafio; meios e
condições de trabalho; feedback / resultado do trabalho; crescimento na carreira;
reconhecimento / valorização; autonomia; objetivo / metas a atingir; benefícios (estabilidade,
aposentadoria especial); prestígio / status / importância do órgão Polícia Federal; senso de
responsabilidade (cumprir o dever); relacionamento com chefia. O trabalho em si, o salário, o
desafio, o ambiente de trabalho, o aperfeiçoamento profissional e o prestígio / status /
importância do órgão são os fatores mais citados como positivos na Polícia Federal. O
reconhecimento / valorização, o feedback / resultado do trabalho, a autonomia e o crescimento
na carreira foram considerados importantes para a motivação, porém, são fatores que para
muitos dos Peritos não estão presentes ou precisam melhorar no órgão.
Fatores que prejudicam a motivação dos PCFs são os relacionados aos itens 16 a
20 do mesmo quadro, que são: planejamento / organização; burocracia, hierarquia rígida,
estrutura fechada, excesso de controle; integração com outros componentes da Polícia
Federal; questões pessoais / família; justiça.
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Com base na análise de que trata a seção 3.4, pode-se concluir também que as
faixas etárias e o tempo de Polícia Federal, pelos dados coletados nas entrevistas, não afetam
de forma relevante, no concernente à indicação de tendências, a motivação dos Peritos
Criminais Federais da Bahia, apesar dos mais novos e dos mais antigos, tanto de idade como
de tempo de PF, relatarem muito mais aspectos positivos que negativos para a motivação no
trabalho que desenvolvem.
Da suposição levantada na seção 1.3, relacionada a atitudes por parte do gestor
para provocar a motivação dos PCFs da Bahia, entende-se que algumas ações podem gerar
efeitos positivos no trabalho, como:
 Reconhecer e elogiar o trabalho desenvolvido pelo funcionário: o
reconhecimento surgiu como uma forte necessidade dos pesquisados;
 Conhecer as capacidades dos PCFs e propor desafios, metas: necessidades
relacionadas ao desempenho da tarefa em si surgiram com relevância
considerável, principalmente a busca pela superação de desafios;
 Investigar a respeito de como cada funcionário gostaria de trabalhar, que tipo
de serviço, ou tipo de perícia, traria maior satisfação: o estudo deixou claro que
a satisfação aumenta quando do desempenho de atividade que se gosta.

Um trabalho de pesquisa não se esgota em si mesmo. Assim, de forma similar ao
que envolveu apenas os Peritos Criminais Federais lotados na Bahia, outro estudo pode ser
realizado com profissionais de setores e unidades de Criminalística da PF diversos, ou de
outras instituições, de mesma natureza ou não.
Pesquisa semelhante pode ser aplicada também aos componentes dos demais
cargos da Polícia Federal seja policiais – Agentes , Delegados, Escrivães e Papiloscopistas –
ou Agentes Administrativos.
Sugere-se, ainda, o estudo de fatores de motivação de PCFs homens e mulheres;
antigos e novos; inovação e disciplina no trabalho dos Peritos Criminais Federais; episódios
críticos vivenciados no trabalho e sua superação pelos PCFs.
A análise de desenhos e por metáforas também ensejam novas pesquisas.
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6 APÊNDICE

Roteiro de entrevista

Faixa de idade: até 32 ( )

de 33 a 37 ( )

de 38 a 42 ( )

acima de 42 ( )

Tempo de atuação na PF: até 5 anos ( ) de 6 a 10 anos ( ) acima de 10 anos ( )

Perguntas para todos os Peritos Criminais Federais:
1)

O que significa trabalho pra você?

2)

Por que você escolheu trabalhar na Polícia Federal como Perito?

3)

Você gosta do que faz na Polícia Federal? Por quê?

4)

O que lhe provoca motivação para o trabalho?

5)

Há algo mais que provocaria a sua motivação?

6)

Você está ou já ficou desmotivado em seu trabalho? Comente sobre uma situação em
que isso ocorreu.

7)

Que eventos em seu trabalho lhe proporcionaram satisfação?

8)

Que eventos em seu trabalho lhe proporcionaram insatisfação?

9)

Na sua percepção, você recebe um tratamento justo na PF? Por quê?

10)

Você pretende permanecer na PF? Por quê?

Perguntas para os Peritos Criminais Federais chefes e gestores de grupos periciais:
1)

De que forma você gerencia o seu grupo? Como distribui as tarefas?

2)

Existem dificuldades na gestão do grupo? Quais? E facilidades? Quais?

3)

Você considera os componentes do grupo motivados para o trabalho?

Construção de desenhos
Como você se sente em relação ao seu trabalho na Polícia Federal? (Explique o desenho)

