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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta como objetivos analisar, de forma comparativa, os níveis 

motivacionais na atuação profissional dos policias militares pertencentes ao Batalhão de 

Operações Policias Especiais (BOPE) e do 9º Batalhão de Polícia Militar. Para atingir este 

objetivo o estudo apresenta como metodologia um desenho do tipo descritivo, que será 

conduzido por meio de um estudo de caso múltiplo no 9º batalhão e Batalhão de Operações 

Especiais da Polícia Militar do RN. O estudo de identificação dos níveis motivacionais foi 

conduzido com todas as praças na graduação de cabo, sargento e subtenentes das unidades. A 

investigação foi conduzida com aplicação de questionário adaptado do modelo de Celinski 

(1994). Os resultados encontrados diante da pesquisa apresentaram características de 

motivação nas duas unidades sob estudo, sendo destacada a unidade policial BOPE, uma vez 

que as respostas ao modelo de questionário proposto assim evidenciou. Os resultados da 

pesquisa revelaram que diante dos fatores higiênicos motivacionais o aspecto salarial 

apresentou-se como elemento de insatisfação dentre os respondentes, mesmo diante das 

diferenças evidenciadas nos desvios padrão de cada gráfico e unidade sob estudo. Diante dos 

fatores motivacionais propostos para a motivação foi evidenciado que as unidades sob estudo 

apresentaram-se motivados em virtude dos aspectos de conteúdo do trabalho policial militar 

em si, o sentido de realização de algo importante na função policial, o exercício da 

responsabilidade na função policial, a possibilidade de crescimento no seio da corporação e o 

orgulho e sentimento de prestígio decorrentes da profissão policial militar. Quando da 

comparação dos níveis motivacionais entre as unidades observo-se uma realidade de 

satisfação dos pesquisados (visão tradicional), diante da grande maioria das perguntas, 

excetuando se o aspecto salário. Por fim, conclui-se que diante da teoria dos dois fatores, de 

Herzberg, a pesquisa apresentou uma realidade de motivação quanto aos aspectos 

motivacionais e até higiênicos, mais quando do aspecto salarial a resposta também 

corresponde à insatisfação.  

 

Palavras chave: Motivação. Teoria dos dois fatores.  Polícia Militar.  
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ABSTRACT 

 

This is the report of comparative analysis of the motivational levels of professional 

performance in military police belonging to the Special Police Operations Battalion (BOPE) 

and the 9th Military Police Battalion. The study used a descriptive design methodology, 

which was conducted through a multiple case study in the 9th Battalion and the Special 

Operations Battalion of Military Police of RN. The study of the identification of the 

motivational levels was conducted with all the corporal, sergeants and sublieutenents of the 

units. The investigation was conducted with a questionnaire adapted from the Celinski (1994) 

model. The results showed signs of motivation in the two studied units, highlighting the 

BOPE police unit, as shown by the answers to the questionnaire model proposed. The survey 

results revealed that compared to the hygiene factors the motivational aspect of salary came 

out as an element of dissatisfaction among the respondents, even with the differences 

highlighted in the standard deviations of each chart and unit under study. Given the 

motivational factors proposed for the motivation the study revealed that the units studied were 

motivated because of the content aspects of the military police work itself, the sense of 

accomplishing something important, police function, exercise of responsibility in the police 

function, the possibility of growth within the corporation, and the feeling of pride and prestige 

resulting from the Military Police profession. The comparison of the motivational levels 

between units revealed a reality of satisfaction of the respondents (traditional view) in the vast 

majority of questions, except for the salary aspect. Finally, it is concluded that in view of the 

Herzberg’s theory of two factors, the survey revealed a reality of motivation and motivational 

aspects of hygiene, but regarding the salary aspect the response also corresponds to 

dissatisfaction. 

 

Key words:  Motivation. Theory of two factors. Military Police. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

A satisfação no trabalho representa segundo Davis e Newstrom (2002), uma parcela 

da satisfação com a vida, constitui-se de um conjunto de sentimentos favoráveis ou 

desfavoráveis com os quais os empregados vêem seu trabalho, pode também referir-se ao 

nível geral de atitudes dentro de um grupo, ou pode ser encarada como uma atitude global ou 

então ser aplicada a determinadas partes do cargo ocupado pelo indivíduo. Ela, como qualquer 

outro tipo de atitude, é geralmente formada durante determinado período de tempo, na medida 

em que o empregado vai obtendo informações sobre o ambiente de trabalho. Todavia, a 

satisfação no trabalho é dinâmica uma vez que se pode deteriorar-se muito mais rapidamente 

do que o tempo necessário para se desenvolver.  

Assim entende-se essa satisfação como um sentimento de relativo prazer, e até de dor 

e intenções comportamentais, pois no caso da polícia militar, esses três fatores ajudam os 

milicianos a superarem seus desafios na busca pela compreensão das reações e estímulos que 

lhes são assegurados diante de uma relação entre o padrão definido como correto, suas 

atitudes diante desta definição e as consequências positivas atribuídas aos policiais por total 

cumprimento de obrigação. 

A relação entre realidade e idealidade no ambiente de trabalho do policial militar é 

vista como utopia por muitos de seus membros, e se traduz na necessidade de avaliação 

específica com foco em atingir um patamar de admiração social a partir de bons serviços 

prestados e melhoria constante da qualidade no trato com a coisa publica. Sendo assim, 

justifica-se a necessidade de projetar o futuro da atuação policial militar com a eminencia de 

alcançar melhores formas nas relações de trabalho, experimentadas cotidianamente por estes 

guerreiros fardados, em função da atual aceleração do processo de perda de qualidade na 

referida prestação do serviço. Uma vez que as condições de respeitabilidade aos seus Direitos 

individuais e coletivos foram negligenciadas ao longo da história desta renomada instituição 

resta acreditar na elucidação e proposição de ações debeladoras à crescente onda de violência 

cometida por muitos destes profissionais durante o estrito cumprimento do dever. Segundo 

Chiavenato (2001, p. 01). “Para que as organizações possam ser adequadamente 

administradas, elas precisam ser estudadas, conhecidas e analisadas”. 

Neste diapasão, torna-se imprescindível, que os gestores públicos passem a observar 

às condições necessárias para uma melhor prestação de serviço em segurança pública como 

vetores de auxílio na melhoria constante das ações dos policiais militares, contribuindo com 
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uma imagem de um ser necessitado de estímulos, treinamentos e principalmente de 

valorização pessoal e profissional, lhes resgatando do ostracismo, da condição de mero 

espectador e cumpridor de ordens, que muitas vezes lhes são propostas possibilitando a 

quebra de princípios morais e éticos, e por que não dizer da sua própria integridade física, em 

nome de uma postura pro ativa que o faça formar opinião e transformar realidades adversas 

em combustível para superar obstáculos através do respeito a nosso ordenamento jurídico. 

A busca de solução para esta realidade nos obriga a bem definir os problemas e 

propor soluções que efetivamente resolvam e determine melhores dias para o conjunto 

sistêmico de avaliação do Estado, posto que culturalmente não saibamos como investir no 

combate aquilo que ainda não se conhece. Segundo Lima (2010, p.13) “A Gestão Publica é 

um sistema Integrado de práticas de Planejamento organização, Direção e Controle, onde 

maior será a capacidade de Gestão quando melhor for à relação obtida entre recurso, ação e 

resultado”. 

 Diante deste conceito, aprimora-se o entendimento das relações humanistícas, como 

sendo um o primeiro mecanismo de avaliação consistente e nesse caso, há de se observar que 

o custo social aumenta consideravelmente a partir de uma avaliação das deficiencias e 

ingerencias políticas do Estado, que não redime o caós de um passado bem próximo, e 

favorece o que popularmente se chama de violencia policial diante da falta de motivação, 

injustiças e desrespeitos a que são submetidos os policiais, e de violencia social quando dá 

ação de um civil. 

Assim é necessário compreender a evolução etimológica da Polícia Militar do Estado 

do Rio Grande do Norte, que foi criada, segundo Wanderley (1969), com o nome de Corpo 

Policial da Província, pela Resolução de 27 de junho de 1834, em mensagem dirigida ao 

Conselho do Governo pelo Presidente Basílio Quaresma Torreão, da então Província do Rio 

Grande do Norte. Sendo definitivamente organizada pela Resolução nº 26 de 04 de novembro 

de 1836, assinada pelo Governador João Ferreira de Aguiar. 

Desempenhou ao longo de sua história inúmeras missões no cenário nacional, dentre 

as quais se destacam o combate à Coluna Prestes, no Estado do Maranhão, e o combate à 

Revolução Constitucionalista, no Estado de São Paulo. Já em solo potiguar, são reconhecidos 

seus méritos na Defesa Territorial, Segurança Interna, Segurança Pública e Defesa Civil, 

especialmente na luta contra o cangaceirismo e às incursões no crime organizado. A sua 

missão constitucional de prevenção da ordem pública e de polícia ostensiva é desempenhada 

com denodo e eficiência por seus integrantes, o que lhe confere o tratamento histórico de 

Milícia de Bravos.  
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Com o passar do tempo, a corporação recebeu diversas denominações segundo 

Wanderley (1969), que são: Força Pública, Batalhão de Segurança, dentre outras até a 

denominação de Polícia Militar, nome dado somente após o final da Segunda Guerra Mundial, 

passando a elevar seu efetivo pronto a numeros atuais de mais de 9.500 (nove mil e 

quinhentos integrantes). 

Já os batalhões estudados foram criados respectivamente pelos Decretos nº 15.929 de 

07 de março de 2002, 9º Batalhão de Polícia Militar que se apresenta a sociedade potiguar 

como órgão de execução e unidade operacional, subordinada ao Comando de Policiamento 

Metropolitano, atuando de maneira preventiva e repressiva como força de dissuasão em locais 

onde se presuma a perturbação da ordem, alem de cooperar com as demais unidades 

operacionais da PMRN e outros órgãos que assim necessitem para o combate da 

criminalidade, onde as tres companhias vinculadas constituem os órgãos internos de execução 

do respectivo Batalhão.  

 

 

Figura 01: Organograma do 9º BPM 

Fonte:Dados da pesquisa 2011 

 

O BOPE, surgiu através do Decreto nº 19.253, de 25 de julho de 2006, definindo sua 

sede na cidade de Natal e sua área de atuação compreende todo o território do Estado do Rio 

Grande do Norte, atuando de maneira repressiva, como força de dissuasão, em locais onde se 

presuma ser possível a perturbação da ordem pública, em caso de perturbação da ordem 

pública, onde haja ocorrências de natureza especial, tais como: gerenciamento de crises com 

reféns localizados, apoio em rebeliões nos estabelecimentos prisionais, ocorrências de roubo a 

bancos e estabelecimentos comerciais, ações anti-seqüestros, escolta de presos de alta 

periculosidade, ocorrências que envolvam artefatos explosivos, proteção e segurança de 

COMANDANTE 

SUBCOMANDANTE 

1ª  CIA 2ª CIA 3ª CIA  

PCS 

EM  

p1 p2 p3 p4 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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autoridades, resgate de pessoas em locais de difícil acesso, patrulhamento em área de 

altíssimo risco, busca e captura de criminosos de alta periculosidade, empreender ação 

antiterror, apoio as unidades da capital e interior, no que concernem as missões acima citadas, 

atuar em conjunto com as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícia Civil e Co-irmãs, nas ações de prevenção e repressão contra o crime organizado, 

cooperar com os responsáveis no Estado em buscas e salvamentos, prestando socorros em 

casos de afogamentos, inundações, desabamentos, acidentes em geral, catástrofes e 

calamidades públicas. 

 

 

Figura 02: Organograma do BOPE 

Fonte: Dados da pesquisa 2011 

 

Os órgãos constituintes do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE são a 

1ª Companhia de Operações Especiais, responsável pelas operações em áreas rurais, sendo 

dividida em 03 (três) Pelotões de Atividades Especiais – PAE, responsável pelas missões de 

busca e captura em locais de difícil acesso, missões de reconhecimento, infiltração e 

levantamento tático e abordagem de alto risco e assalto; 2ª Companhia de Operações 

Especiais, responsável pelas operações em área urbanas com missões de patrulhamento de 

altíssimo risco e intervenção em estabelecimentos prisionais, missões de intervenção e resgate 

de reféns localizados e missões de retomada, resgate de pessoas em locais de difícil acesso; 3ª 

Companhia de Operações Especiais, responsável pelo apoio operacional as 1ª e 2ª COE, 

(Atiradores de Precisão), responsável pelo apoio nas missões que competem ao Batalhão, 

(Explosivistas), responsável pelo apoio nas missões de busca e varredura, localização, 

remoção, transporte, desativação, neutralização e destruição de artefatos explosivos, 

COMANDANTE 

SUBCOMANDANTE 

1ª CIA 
COE 

1º PAE 

7 

2º PAE 
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3º PAE 

2ª CIA 
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(Negociadores), responsável pelo apoio nas missões do Batalhão envolvendo reféns 

localizados.  

Conforto (1998), ao descrever sobre o Sistema Norte Americano de cálculo de 

efetivo, explica que tal sistema é originário de profunda análise estatística e científica por 

técnicos americanos, que chegaram a um consenso de que o efetivo necessário para o sistema 

policial local varia de 1,5 (um e meio) a 2,5 (dois e meio) policiais para cada 1.000 (mil) 

habitantes, tanto na área urbana como na área rural. 

O poder de mobilidade populacional define tais diferenças, e estes mesmos critérios 

são aplicáveis à realidade brasileira, haja vista as aparências territoriais e populacionais entre 

Brasil e Estados Unidos, o que justifica a variação de 1,5 a 2,5 policiais para cada 1.000 

habitantes, divergindo-se apenas nos fatores criminológicos, sociais e culturais, contribuindo 

para elevar ou diminuir os índices de criminalidade, em consequência do efetivo policial 

disponível no Brasil ou nos EUA. 

A relação atual desta conjuntura no que tange as unidades policiais sob estudo nesta 

faina apresenta, respectivamente, grande defasagem quando o assunto é zona oeste da capital 

potiguar, apresentando uma população de 214.120 pessoas e 57.351 domicílios que estão 

localizados em dez bairros distintos, onde apenas 313 policiais militares atuam, estabelecendo 

a relação de 01 (um) Policial Militar para 684 pessoas, enquanto que no BOPE a relação de 

defasagem é menor em função da forma de previsão de efetivo que esta vinculada ao 

quantitativo geral da PMRN. Desta forma, representando 1% do efetivo, o que corresponde a 

9700 policiais o BOPE tem o efetivo previsto de 97 (noventa e sete) policiais militares e 

apenas 80 (oitenta) existentes. 

Atualmente, os órgãos de Segurança Publica passam por reestruturação em seus 

quadros funcionias e estruturais e devido a demanda crescente de violência indiscriminada no 

seio da sociedade brasileira, tendo o operador em segurança publica como pivô de parte destas 

agressões, torna-se impressindível a adoção de estudos que possam apontar possíveis motivos 

para a crescente falta de desvio de conduta e atenção durante o atendimento a sociedade.  

A contemporaneidade na PMRN apresenta um quadro de evolução e mudanças, 

porém, as condições de trabalho nem de longe refletem as reais necessidades institucionais, 

que por falta de interesse político em desenvolver projetos de governo voltados as reais 

necessidades do funcionalismo passam a compor a raiz problema da gestão publica e quando 

acrescidas dos aspectos de promoção, ou ascensão profissional e estruturas físicas passam a 

compor um conjunto de deficiências. 
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Desta forma, está situação pode está afetando a estima do policial redusindo assim o 

seu rendimento profissional, revelando as fragilidades do corpo humano diante dos desafios 

surgidos na labuta diária do operador em segurança publica haja vista a necessidade iminente 

de responsabilização de atos, ou até da fraguimentação do aspecto mente sã e corpo sã, onde o 

estresse é visto como principal vetor na propagação de psicopatias, ou fatores similares, ao 

mesmo tempo em que as minimas condições de trabalho são relegadas a ultimo plano. 

Observa-se que esta possa ser a real situação em que se encontram os policias 

militares do RN, e mais precisamente nas unidades policiais sob pesquisa, pois desenvolvem 

suas atividades de forma aguerrida ao mesmo tempo em que, mesmo diante de uma reação 

armada e letal, quando de uma injusta agressão, não recebem do aparelho estatal, o que 

fatalmente contribui na formação de diagnósticos deferenciais como é o caso da personalidade 

antissocial. 

Neste contexto o presente estudo busca responder a senguiten questão central de 

pesquisa: quais os níveis motivacionais na atuação profissional dos policias militares 

pertencentes ao Batalhão de Operações Policias Especiais (BOPE) e do 9º Batalhão de Polícia 

Militar? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

Analisar, de forma comparativa, os níveis motivacionais na atuação profissional dos 

policias militares pertencentes ao Batalhão de Operações Policias Especiais (BOPE) e do 9º 

Batalhão de Polícia Militar. 

 

2.2 ESPECÍFICO 

a) Identificar a existência dos fatores higiênicos da motivação dos polícias do BOPE e 9º 

BPM; 

b) Identificar a existência dos fatores motivacionais da motivação dos polícias do BOPE 

e 9º BPM; 

c) Analisar de forma comparativa os níveis de satisfação e insatisfação entre os policiais 

do BOPE e do 9º BPM.  
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3. JUSTIFICATIVA  

 

Do ponto de vista prático a presente pesquisa pretende-se contribuir na formatação 

de políticas publicas que possibilitem erradicar desvios de condutas e ou ações inconvenientes 

por parte dos operadores em segurança publica pertencentes ao efetivo policial das unidades 

especificadas, além de evidenciar a necessidade de desenvolver ações motivacionais e padrões 

de comportamento organizacional compatíveis com uma instituição Policial militar na 

hierarquia e disciplina, no respeito mútuo e na prevalência da justiça única e para todos.  

A importância desta pretensão no íntimo da construção deste estudo se fundamenta 

na necessidade de reconhecer o policial militar como um cidadão dotado de valores e como 

membro social, não se colocando acima das leis, nem tão pouco a sua margem, mas 

contribuindo para que suas intervenções não ensejem questionamentos jurídicos e 

administrativos quanto a sua eficiência e eficácia, o que justifica a sua nobre e real missão de 

bem servir. 

Considera-se que a maior contribuição deste trabalho científico será a propositura de 

melhorias substanciais no serviço de segurança pública deste Estado iniciando pelo efetivo 

policial do Batalhão de Operações Policias Especiais e do 9º Batalhão de Polícia, a partir da 

possibilidade da melhoria no tratamento concedido aos citados policiais. Como última 

conseqüência, ou até o surgimento de diagnósticos diferencias que possam nos levar a uma 

avaliação entre saúde e doença mental surgidas no cotidiano de suas atividades.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 Visão histórica e conceitual da motivação. 

  

A motivação humana é historicamente conhecida como a condição do organismo que 

influencia na direção e orientação dos objetivos que se quer atingir. Em outras palavras é o 

impulso intrínseco que eleva à ação humana a capacidade de ser estudada por diversas 

ciencias e dentre elas a etologia e a psicologia, que tentam responder por que o indivíduo se 

comporta da maneira como ele o faz. Seu estudo nos conduz ao entendimento dos princípios 

gerais de compreeção, do por que seres humanos e animais, em situações específicas, 

escolhem manter determinadas posturas e realisar determinadas ações. 

Conforme Maximiano (2004, p. 268), na administração a motivação explica quais as 

forças ou motivos que levam a influenciar o desempenho das pessoas dentro das diversas 

situações de trabalho, logo que o desempenho das pessoas depende de sua motivação e o 

desempenho da organização depende do desempenho das pessoas, uma vez que a 

compreensão desse processo é de extrema importância na administração. 

A palavra desempenho esta ligada aos resultados que uma pessoa alcança através de 

seus esforços, segundo Maximiano (2004, p. 269) “o desempenho é positivo quando o 

resultado beneficia a própria pessoa, o grupo do qual ele participa, um cliente ou a 

organização na qual ela trabalha”. 

Neste diapasão, na medida em que as pessoas vão alcançando os objetivos desejados, 

surgem outras necessidades competitivas que se tornam mais importantes que a de outrora e 

no caso do policial militar é constituído pelos sentimentos de orgulho, dignidade e 

reconhecimento de suas efetivas ações, realizadas de forma irrefutáveis, e traduzidas como 

sentimento motivacional para com o ser humano, lhe proporcionando a tão almejada alto 

estima, e desta forma contribuindo para um melhor ambiente de trabalho e conseqüentemente 

melhor prestação de serviço.   

De acordo com Robbins (2011, p. 196), “a motivação é o processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada 

meta”. Neste contexto a ação do policial militar deverá estar plenamente voltada para o bem 

servir, uma vez que sua atuação passa a refletir o interesse específico de sua missão 

constitucional, favorecendo aos objetivos organizacionais da polícia militar diante de uma 

canalização de esforços voltados a atingir os três elementos supra mencionados.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_(psicologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etologia
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A consideração anterior delimita o perfil policial militar como sendo de um 

profissional bem formado, consciente e plenamente capaz de nortear suas ações a partir de 

escolhas socialmente aceitáveis para que seu desempenho, dentro das diversas situações de 

trabalho, possa ser alimentado por aspectos de motivação, os quais fatalmente contribuirão 

para a organização da administração publica. 

Considerando que o policial militar é um ser dotado de censo critico e que as pessoas 

figuram em processo continuo de desenvolvimento é importante que se vislumbre ferramenta 

gerencial de governo capaz de organizar, mapear e até definir mecanismos indicadores de 

desempenho e motivação para que os funcionários deste seguimento possam atingir os 

objetivos desejados pelo governo como foco principal, evitando desvios de condutas, e outras 

situações congêneres. 

 

4.2 Construindo o Processo Motivacional 

 

Cada indivíduo apresenta uma tendência a desenvolver certas forças motivacionais 

como produto do ambiente social e cultural em que vive, afetando a maneira pela qual as 

pessoas percebem seu trabalho e encaram suas vidas. Segundo Davis e Newstrom (2002, 

p.47) “embora algumas atividades aconteçam sem motivação, praticamente quase todos os 

comportamentos conscientes são motivados ou possuem uma causa”.  

Em sintonia com tal afirmação está a ação do policial militar, que estabelece uma 

rotina de salvar, atender e resguardar as diversas formas de condutas provenientes da 

sociedade, onde sua maior motivação é um sorriso, ou apenas um muito obrigado. 

De acordo com as pesquisas realizadas pelo estudioso David Mc Clland da 

universidade de Harvard, pode ser desenvolvido um esquema de classificação destacando três 

das forças mais dominante, demonstrando a sua importância para a motivação. Seus estudos 

revelaram que as forças motivacionais das pessoas refletem elementos da cultura familiar, 

escolar, religião e de livros. Segundo Davis e Newstrom (2002, p.48).  

 

A motivação para a realização é uma força que algumas pessoas têm para 

vencer desafios e obstáculos na busca de objetivos. Uma pessoa com esse 

tipo de impulso deseja desenvolver-se, crescer e progredir na escala do 
sucesso. A realização é importante em si mesma, independente das 

recompensas que possam acompanhá-la. 
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Estas características definem um profissional orientado para a realização de suas 

missões, pois trabalha com mais afinco quando percebe que o resultado será reconhecido 

representando suas necessidades por seus esforços, quando existe apenas um risco moderado 

de fracasso e quando recebem um retorno especifico pelo desempenho passado. Entretanto, 

pessoas motivadas pela afiliação sentem a necessidade de um relacionamento com pessoas em 

bases sociais e, experimentam satisfação interior quando estão com amigos e desejam 

liberdade no trabalho para desenvolver seus relacionamentos, que de acordo com Davis e 

Newstrom (2002, p.48): 

 

A motivação para afiliação é um impulso para o relacionamento com pessoas 
em bases sociais, [...] Pessoas motivadas pela afiliação trabalham melhor 

quando elogiadas por atitudes favoráveis e cooperação, [...] Todavia, aqueles 

que estão motivados pela afiliação tendem a escolher amigos para estarem a 
sua volta 

 

O que permite a inferência de que funcionários motivados por afiliação desejam 

estabelecer e desenvolver relacionamentos pessoais próximos e pertencer a grupos cultiva a 

cordialidade e o afeto em suas relações, dando mais importância ao trabalho em equipe do que 

ao individual. 

Já as pessoas motivadas pela competência esperam trabalho de alta qualidade 

daqueles com quem convive podendo se torna impaciente caso os seus colaboradores 

desenvolva um trabalho de baixa qualidade.  

Na realidade sua preocupação por um trabalho de boa qualidade é tão grande que 

essas pessoas muitas vezes negligenciam a importância dos relacionamentos humanos no 

cargo ou a necessidade de manterem níveis de produção razoáveis. De acordo com Davis e 

Newstrom (2002, p.48) pode-se afirmar que: 

 

A motivação para competência é um impulso para fazer um trabalho de alta 

qualidade. Empregados motivados pela competência procuram o domínio do 

trabalho, o desenvolvimento das atividades de resolução de problemas e 
esforçam-se em ser inovadores. 

  

Logo, segundo o mesmo autor as pessoas motivadas pelo poder se tornam excelentes 

administradores caso suas necessidades sejam de poder organizacional em lugar de poder 

pessoal, pois caso as necessidades sejam do tipo pessoal, este indivíduo tende ser um líder 

organizacional mal sucedido, e no caso de policial militar tenderá a desviar de suas condutas 

legais. “A motivação para o poder é um impulso para influenciar pessoas e mudar situações” 
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Davis e Newstrom (2002, p.48). Pois pessoas motivadas pelo poder querem criar um impacto 

em suas organizações e assumem riscos ao fazê-lo. 

Então, conclui-se que aqueles indivíduos motivados pelo poder apreciam exercer 

influência sobre as decisões e comportamentos dos outros fazendo com que as pessoas atuem 

de uma maneira diferente do convencional, utilizando-se da dominação, e gostam de competir 

e vencer e de estar no controle das situações. 

Assim, nas literaturas pesquisadas, encontramos com bastante propriedade a 

afirmativa que a motivação não é um fator estático, mas cíclica, ou seja, um indivíduo sai do 

estado de equilíbrio interno, com todas as suas necessidades satisfeitas, e entra em um estado 

de desequilíbrio, tanto fisiológico, quanto psicológico, surgindo uma deficiência ou 

necessidade, para que seja satisfeita gera estímulos, aliviando a tensão e retornando ao estado 

inicial. 

As etapas do ciclo motivacional podem ser verificadas claramente na figura abaixo 

através do ciclo que se segue: 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Ciclo Motivacional 

Fonte: (Chiavenato, 1994, p.171) 

 

 Uma vez confirmado o fechamento do ciclo podemos afirmar a existência do estado de 

satisfação e equilíbrio das pessoas envolvidas no processo, que minimamente, atingem um 

patamar de mente sã e corpo são, até que, se evidencie outra necessidade eminente 

justificando o início de uma nova fase na busca pela motivação que mais uma vez irá efetivar 

os fatores intrínsecos dos agentes envolvidos. 

 Da mesma forma, quando do não fechamento deste processo, pode-se dizer que a 

realidade profissional e até pessoal é vivenciada sem que se tenha motivação suficiente para 

que se atinjam os objetivos propostos, bem como as condições propícias para tanto.  

 

4.3 Principais teorias motivacionais. 

 

Segundo Robbins (2011), a década de 1950 foi o período frutífero para o 

desenvolvimento de conceitos sobre motivação. Neste período, quatro teorias foram 

 

Equilíbrio  

 

Necessidade 

 

Tensão 

 

Satisfação 
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formuladas e mesmo com as criticas atuais ainda são as mais estudadas sobre o assunto e 

fundamentaram, certamente, as teorias contemporâneas. 

 

4.3.1 Hierarquia de necessidades de Maslow. 

 

A noção de que as necessidades humanas estão organizadas numa espécie de ordem 

ou hierarquia, desempenhando um papel crucial no estudo do comportamento humano nas 

organizações foi desenvolvido por Abraham Maslow, psicólogo americano conhecido pela 

proposta hierarquia de necessidades onde afirma que as necessidades humanas dividiram-se 

em cinco grupos de grande importância e que influenciam no comportamento humano, onde 

uma vez atendida determinada necessidade a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte 

de necessidades. Se não vejamos a ordem que se segue e suas respectivas explicações: 

 

 

Figura 04 – A hierarquia de Necessidades, de Maslow. 
Fonte: (Robbins, 2011, p. 198). 

 

 Diante das necessidades supra mencionadas pode-se atribuir aos aspectos fisiológicos 

ou básicos as condições de fome, sede, abrigo, sexo e demais que se refiram as necessidades 

orgânicas. Já as necessidades de segurança e proteção, estão vinculadas ao temor de ações 

causadoras de danos físicos e emocionais de maneira geral. 

 As necessidades sociais vinculam-se a afeição, amizade, e aceitação por determinado 

grupo social, estabelecendo laços de pertencimento e natural conduta co relação onde, neste 

diapasão, as necessidades de estima, como fatores internos de respeito, realização e 

autonomia, e fatores externos, como status, reconhecimento e atenção passam a condição de 

evidencia plena. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_de_necessidades_de_Maslow
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Auto-realização, como último fator elencado no estudo de Maslow, representa 

ímpeto de se tornar tudo àquilo que se é capaz de ser, incluindo crescimento, alcance do 

próprio potencial e do auto desenvolvimento humano e profissional.  

Por ser um animal dotado de necessidades, que se alternam e se modificam na 

medida de seu entendimento, o homem evolui seu comportamento social graças aos vários 

motivos que o faz sentir-se melhor a cada momento, proporcionando a necessidade de 

satisfação constante gerador de seu equilíbrio social e contribuindo para o entendimento e 

formatação da expressão ciclo motivacional. 

 

4.3.2 Teoria X e Teoria Y. 

  

De acordo com Douglas McGregor (apud Robbins, 2011, p. 200) as teorias X e Y 

propõem duas visões distintas do ser humano, uma basicamente negativa e outra positiva, 

onde se evidenciam a existência de pessoas preguiçosas e necessitadas de motivação para 

encarar o trabalho, uma vez que, para elas, o trabalho é visto como um mal necessário para 

sobrevivencia, enquanto que a segunda pressupõe que as pessoas querem e necessitam 

trabalhar, podendo buscar o exercício de responsabilidade. Antes de sua morte, McGregor 

estava desenvolvendo a teoria Z, que sintetizava as teorias X e Y como emprego para a vida, 

preocupação com os empregados, decisões tomadas por consenso, transmissão de 

informações do topo para os níveis mais baixos da hierarquia. 

Assim sendo, na avaliação das duas teorias consumadas, formam-se as concepções 

opostas de estilos de direção, baseadas em concepções adversas a cerca da natureza humana 

onde a primeira denomina-se concepção tradicional e a segunda de concepção moderna. 

 

Pressuposto da teoria X E Y 

Pressuposições da teoria X Pressuposições da teoria Y 

As pessoas são indolentes e preguiçosas: evitam o 

trabalho ou trabalham o mínimo possível, sempre 

em função de recompensas salariais diretas e 

imediatas; 

As pessoas não têm desprazer inerente em 

trabalhar, ao contrario, o trabalho pode ser fonte de 

satisfação e de recompensas quando é 

voluntariamente desempenhado ou pode ser fonte 

de punição quando imposto e forçado; 

As pessoas não têm ambições, não gostam de 

assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas 

para se sentirem seguras; 

As pessoas têm motivação individual, potencial de 

desenvolvimento, ambições e capacidades para 

assumir responsabilidades.  Podem exercer 

autocontrole e auto-direção quando conhecem os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emprego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empregado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia
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objetivos que devem ser alcançados na empresa.  

Sendo que o controle esterno e a ameaça de 

punição não são os únicos meios capazes de obter 

a dedicação e o esforço das pessoas; 

As pessoas são egocêntricas e os seus objetivos 

individuais geralmente se opõem aos objetivos da 

empresa; 

 

Os objetivos individuais das pessoas nem sempre 

se opõem aos objetivos da empresa.  Podem ser 

complementares e alcançados simultaneamente 

quando as condições o permitirem; 

As pessoas resistem às mudanças, pois procuram o 

seu status, a sua segurança e não assumem riscos 

que possam colocá-las em perigo e em faze de 

dependência são incapazes de autocontrole, 

precisando ser dirigidas e controladas; 

As pessoas podem aceitar ou mesmo procurar 

responsabilidades dentro de certas condições.  A 

fuga a responsabilidade, a falta de ambição e a 

preocupação exagerada com a segurança pessoal 

são conseqüências de experiências negativas de 

cada pessoa e não uma característica humana 

ligada a todas as pessoas.  Este comportamento 

não é causa, mas efeito de alguma experiência 

malsucedida em alguma empresa.    

Quadro 01: Teoria X e Y 

Fonte: Adaptado de Robbins (2011) 

 

Estas concepções se traduzem no grande desafio para os administradores de 

qualquer organização, onde passar gradativamente do estilo X para o estilo Y ao longo do 

tempo, ou seja, mudar de estilo radicalmente e de forma repentina poderia ser mal sucedido na 

medida em que não se enxerga-se a participação, adaptação e o comportamento de outras 

pessoas envolvidas no processo que, de forma gradativa, também serviriam como termômetro 

na busca pela transição de estilo para se chegar finalmente ao estilo Y.  

 

4.3.3 Teoria da Avaliação Cognitiva. 

 

Baseia-se na teoria da autodeterminação, onde pessoas buscam maneiras de adquirir 

competências e relacionamentos positivos com os outros, sem que necessariamente sejam 

recompensadas para isso.  

A introdução destas recompensas externas, segundo Robbins (2011), tende a reduzir 

a motivação intrínseca para realizar trabalhos anteriormente gratificantes apenas por fazer e 

sentir-se bem com tal ação, ratificada na motivação dos voluntários, pessoas que acreditam ser 

nos momentos mais difíceis que emergem os melhores sentimentos humanos. 
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No caso da função policial militar, que se desenvolve cotidianamente com grande 

risco a vida e a imagem do operador e do serviço publico de segurança, é importante ressaltar 

a necessidade de observação de outros mecanismos que possam, minimamente, atender a 

outros anseios motivacionais que não os de satisfação individual uma vez que este espírito 

está intrínseco no policial militar em função de ser uma de suas funções no papel 

constitucional a ele direcionado. 

 

4.3.4 Teoria do Estabelecimento de objetivos. 

  

Segundo Robbins (2011). Esta teoria pressupõe que o individuo está comprometido 

com o objetivo proposto e não tem intenção de abandoná-lo, sendo assim, objetivo, desafio e 

feedback passa a compor a essência do desempenho, uma vez que o sentimento de luta por um 

objetivo passa a compor uma fonte de motivação no trabalho, onde se dá o melhor, na busca 

por melhores desempenhos, passando a constituir uma especificidade do objetivo coletivo que 

é o de bem servir, cumprir determinada missão. 

A labuta diária do policial militar é fundamentada em aspectos doutrinários o que 

fatalmente estabelece um protocolo específico para cada realidade ou intervenção encontrada, 

pois na medida em que o PM se compromete a patrulhar por três vezes um bairro em que ele 

trabalha, certamente terá maior e melhor desempenho do que outros policiais que assim não 

procedem, diante de sua obrigação pública de atender aos anseios da sociedade diante dos 

objetivos estabelecidos e não atribuídos.  

 

4.3.5 Teorias da aprendizagem.  

 

De acordo com Robbins (2011). É a maneira que podemos aprender tanto por meio 

da observação quanto por meio da experiência direta. Suas influências sobre os indivíduos são 

determinadas pelos processos de atenção que é o processo pelo qual as pessoas reconhecem e 

observam diante dos traços críticos a atração por modelos sedutores a nossa percepção; 

retenção, que está fundamentada na influencia existente a partir do grau de lembrança do 

individuo, depois que este processo não mais estiver disponível; reprodução motora, onde se 

notará um novo comportamento com base no modelo proposto e o individuo poderá 

desempenhar atividades de exemplificação e o processo de reforço, onde as pessoas são 

motivadas a exibir o comportamento apresentado pelo modelo quando recebem incentivos ou 

recompensas positivas, passando a ser desempenhado com mais freqüência. 
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O trabalho mais complexo nessa direção, sem dúvida, foi o de Hull (apud Robbins, 

2011, p.212) dessa tradição de laboratório vem à associação de variáveis motivacionais às 

diversas teorias de reforço, culminando com Skinner (apud Robbins, 2011, p. 211) e a 

colocação do tópico motivação dentro de um contexto mais geral dos vários tipos de interação 

organismo-ambiente, onde a motivação é entendida como uma força sem que se especifique 

de que natureza, é uma experiência interna, algo que sentimos e ninguém podem observar. 

 

4.4 - Teoria dos dois Fatores de Herzberg. 

 

Ao invocarmos a teoria Herzberg e comparamos aos aspectos trazidos a baila neste 

escopo, observa-se que sua conclusão apontou para diferenças significativas diante dos 

momentos em que as pessoas se sentiram bem e quando se sentiram mal. 

 

 

Satisfação                                                                                   Insatisfação 

 

 

 

Insatisfação (-)               (+) Nenhuma satisfação  

 

 

Não satisfação (-)                                                                         (+) Satisfação 

 

Figura 05: Comparação entre as visões de satisfação e insatisfação. 
Fonte: Robbins (2011, p. 201)  

 

Segundo Herzberg (apud Robbins, 2011, p. 201), os dados sugerem que o posto de 

satisfação não é a insatisfação, assim como a eliminação das características de insatisfação de 

um trabalho não necessariamente o torna satisfatório, sendo assim as condições em torno do 

trabalho como condições físicas de trabalho, a qualidade da supervisão, a remuneração, as 

políticas institucionais, o relacionamento com os outros e a segurança no emprego foram 

caracterizadas como fatores higiênicos, enquanto que os aspectos ligados as fatores 

Visão Tradicional 

Fatores higiênicos 

 

 

Fatores motivacionais 
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motivacionais estarão ligados a chances de promoção, oportunidades de crescimento pessoal, 

reconhecimento, responsabilidade e realização. 

 

Comparação entre as visões de satisfação e insatisfação 

Visão tradicional 

Satisfação é o oposto de insatisfação 

Visão Herzberg 

Fatores Motivacionais Fatores Higiênicos 

Chances de promoção Qualidade da supervisão 

Oportunidade de crescimento pessoal Remuneração 

Reconhecimento Políticas da empresa 

Responsabilidade Condições físicas de trabalho 

Realização Relacionamento com os outros 

Segurança do emprego 

Quadro 02: Comparação entre as visões de satisfação e insatisfação 

Fonte: Adaptado de Robbins (2011). 

 

 Herzberg (apud Robbins, 2011, p. 202) afirma que, os fatores higiênicos quando são 

ótimos, apenas evitam a satisfação nos empregados, pois não conseguem elevar a satisfação e 

quando a elevam, não conseguem sustentá-las por muito tempo, já as características mais 

importantes dos fatores motivacionais é quando são ótimos, eles elevam a satisfação das 

pessoas no trabalho, porém quando precárias evitam a satisfação. 

O sentimento de realização representava um sentimento positivo enquanto que a falta 

de realização era raramente apontada como causa de más sensações, em lugar disso outro 

fator como as políticas administrativas da organização eram apontadas como causas de maus 

sentimentos.  

Em uma de suas pesquisas Herzberg, demonstra a importância das necessidades de 

alto nível para a motivação como sendo: iniciativa, criatividade e responsabilidade.  Sua teoria 

de motivação através de dois fatores é na realidade uma teoria transitória entre a descrição das 

necessidades e a compreensão da maneira pela qual o comportamento pode ser influenciado.  

Afirmam ainda, Davis e Newstrom (2002, p.53), como todas as teorias 

motivacionais, os modelos dos dois fatores merecem tanto criticas como aplausos, apesar das 

criticas o modelo fornece uma distinção útil entre os dois fatores de manutenção e motivação. 
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Os gestores públicos deveriam reconhecer que o modelo posto apenas evidencia uma 

tendência geral, pois os fatores de manutenção podem ser motivadores para algumas pessoas 

que desejam recompensas e no caso de uma instituição militarizada como a Polícia, os 

comandantes de unidade, ou subunidade, devem, ainda, avaliar particularmente cada situação 

de resposta aos serviços prestados pelos policiais, bem como os diferentes fatores contidos na 

complexa realidade de intervenção que os policiais militares se deparam cotidianamente. 

Tudo em função estabelecer mecanismos de controle e avaliação deste específico capital 

humano. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA.  

 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa apresenta-se como exploratória onde, segundo 

Vergara (2006, p. 47), é realizada em ambiente de pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado e sua natureza não comporta hipóteses que poderão surgir durante ou no final 

da pesquisa. Busca-se identificar padrões e idéias sobre o assunto em foco, e a pesquisa 

realizada tende a avaliar que teorias, ou conceitos podem ser aplicados ao problema proposto. 

Quanto aos procedimentos é considerada como estudo de casos múltiplos, onde se 

busca mais evidencias a ser inseridas, desenvolvendo uma necessidade de maior tempo para 

coleta e analise dos dados. Segundo Yin (2010) O uso de múltiplas fontes de evidência 

permite o desenvolvimento da investigação em várias frentes, ou seja, investiga vários 

aspectos em relação ao mesmo fenômeno, onde as conclusões e descobertas ficam mais 

convincentes e apuradas já que provém de um conjunto de contribuições  

Segundo Vergara (2006) Quanto à natureza é um estudo predominantemente 

quantitativo ou positivista, onde os dados apresentados são de características precisas e 

específicas, traduzindo-se como elemento essencial no processo de pesquisa. Visa conhecer 

com profundidade como e porquê, dos elementos que caracterizam o objetivo de estudo, 

fazendo justiça à sua unidade e identidade própria.  

Os estudos quantitativos visam ainda, compreender como é o mundo do ponto de 

vista dos participantes, cuja intenção fundamental é proporcionar uma perspectiva global, 

completa e coerente, do objetivo de estudo do ponto de vista do investigador, produzindo um 

conhecimento de tipo particular, em que, como diz Erickson (apud Vergara, 2006, p. 46) 

procura-se encontrar algo de universal no particular. 

 

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA. 

Segundo Vergara (2006), População é um conjunto de elementos (empresas, 

produtos e pessoas) que possuem características afins para o objeto de estudo.  

Desta forma, a população sob estudo se constitui de cinqüenta policiais militares, 

graduado, sendo 25 do Batalhão de Operações Policiais Especiais e 25 do 9º Batalhão de 

Polícia Militar. 
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9º BPM BOPE 

Graduado Quantidade Graduado Quantidade 

Cabos 05 (cinco) Cabos 12 (doze) 

Sargentos 20 (vinte) Sargentos 12 (doze) 

Sub Tenentes 00 (zero) Sub Tenentes 01 (um) 

Quadro 03: Efetivo de graduados sob pesquisa  

Fonte: Dados da pesquisa 2011 

 

Analisando o quadro 03, verifica-se a quantidade de graduados submetidos à 

pesquisa, correspondendo à população de 50 (cinqüenta) policias militares, graduados e com 

mais de 15 (quinze) anos de serviço, o estudo não vai utilizar uma amostra específica, sendo 

assim considerado do tipo censitário, onde os policias submetidos ao questionário compõe um 

único corpo de pesquisa e, portanto considerados como única fonte a ser pesquisada para 

atingir o fim proposto. 

Verifica-se ainda que o número correspondente a graduação de sargentos abrange as 

condições de terceiro, segundo e primeiro sargento, que são a gradação correspondente na 

hierarquia da organização policial militar.  

 

5.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Segundo Collis (2006) é o processo pelo qual se adquire a fundamentação da 

pesquisa correspondente à coleta de dados. Desta forma, o leitor deve ser informado do 

formato da busca e diante da escolha de pesquisa de campo pode ser utilizado o questionário, 

o formulário e a entrevista. 

Para a consecução deste estudo, utilizou-se um questionário estruturado que foi 

adaptado do questionário de Celinski (1994) e aplicado com 50 (cinqüenta) policias militares, 

graduados do BOPE e 9º BPM, todos com mais de 15 anos de serviço prestado ao Estado do 

Rio Grande do Norte.  

Segundo Vergara (2006), questionário é o meio de pesquisa de campo que se 

caracteriza por uma série de questões apresentadas ao respondente, por escrito. Pode ser 

aberto, pouco ou não estruturado, ou fechado, estruturado. Sendo assim, ainda segundo 

Vergara (2006), no questionário aberto as respostas livres são dadas pelos respondentes; no 

fechado, o respondente faz escolhas, ou pondera, diante de alternativas apresentadas. 
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O questionário proposto é composto de 63 (sessenta e três) questões em escala de 

Liquert, variando de 0 (zero) a 4 (quatro), onde o zero significa nunca aplicável nesta 

organização, o 1 pouco aplicável nesta organização, o 2 razoavelmente aplicável nesta 

organização, o 3 muito aplicável nesta organização e o 4 totalmente aplicável nesta 

organização. 

Tenta-se observar a existência dos fatores motivacionais que se subdivide em 

conteúdo do trabalho, sentido de realização de algo importante, exercício da responsabilidade, 

possibilidade de crescimento e orgulho e sentimento de prestígio decorrente da profissão, 

enquanto que os aspectos higiênicos se subdividem em estilo de supervisão do comandante, 

relações pessoais com os colegas, salários, políticas de administração de pessoal e condições 

físicas e segurança no trabalho  

Os questionários foram aplicados entre os dias 12 (doze) e 16 (dezesseis) de 

setembro, das 08h00min às 10h30min nas sedes dos quartéis em tela e na presença dos 

pesquisadores e respondentes, onde foram aplicados os 25(vinte e cinco) questionários, todos 

em condições de serem tabulados. 

 

5.4 TÉCNICA DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Depois de definidos os instrumentos de coleta de dados desta pesquisa, o próximo 

passo consiste na análise dos mesmos. Para Lakatos e Marconi (1996 apud Best, 1972 p. 152) 

essa fase da pesquisa “[...] representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de 

investigação.” 

Esta pesquisa utilizou como técnica de análise de dados a distribuição de freqüência 

simples para se obter o percentual de cada fator estudado, foi utilizado também o calculo da 

média e do desvio padrão para identificar o nível de motivação de cada fator considerando a 

escala de 0 a 4, nos quais as médias menores que 1,5 foram avaliados como uma incidência 

baixa dos fatores estudados as médias com valores próximos 2 dois foram avaliados como 

uma presença média dos fatores e as médias superiores a 2,5 foram avaliados como um 

presença forte dos fatores da motivação de acordo com a teoria dos dois fatores. 

Os dados quantitativos foram tratados com a ajuda do software Statistic 6.0, sendo 

estes reunidos para análise e conclusão do relatório final do trabalho.  
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6 ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 OS FATORES HIGIÊNICOS COMO ELEMENTO DA MOTIVAÇÃO NO BOPE E 9º 

BPM 

 

FATORES HIGIÊNICOS 

VARIÁVEIS BOPE 9º BPM 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Estilo de supervisão do chefe 3,35 0,47 2,63 0,83 

Relações pessoais com os colegas 3,37 0,43 2,93 0,67 

Salário 1,34 0,60 0,98 0,82 

Políticas de administração de pessoal 2,46 0,94 1,90 0,86 

Condições físicas e segurança do 

trabalho 

2,44 0,73 1,83 1,02 

Tabela 01: Resultados das medias e desvios padrão na pesquisa fatores higiênicos 

Fonte: Dados da pesquisa 2011 

 

 A tabela 01, representante da pesquisa em tela, possibilita observar que dentre os 

fatores higiênicos o Batalhão de Operações Policias Especiais se destaca positivamente em 

quase todas as variáveis apresentadas quando relacionadas com a realidade do 9º Batalhão de 

Polícia Militar. Pode-se notar que as respostas apresentadas diante do questionário de 

pesquisa representam uma maior ênfase, ou não insatisfação do efetivo específico do BOPE e 

do 9º BPM quando as variáveis são o estilo de supervisão do chefe, ou comandante e as 

relações pessoas com os colegas.  

Quando observadas as variáveis política de administração de pessoas e condições 

físicas e segurança no trabalho observou-se que o BOPE apresenta o quadro de não 

insatisfação, enquanto que o 9º BPM apresenta um resultado de insatisfação.  

Diante da variável salário, as unidades sob estudo apresentam um índice de 

insatisfação no atual quadro remunerativo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte, notando-se no BOPE, uma realidade de resposta com menos variação, e desta forma 

mais linear, o que divergiu dos resultados apresentados pelo 9º BPM onde, a quantidade de 

policias satisfeita com o aspecto de remuneração apresentou respostas divergentes entre todos 

os pesquisados, gerando um maior desvio padrão.  
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Robbins (2010), com base nos estudos de Herzberg, sugere que os fatores higiênicos, 

quando adequados, as pessoas não se sentem insatisfeitas, mas também não estão satisfeitas. 

Sendo assim, associar os fatores de trabalho com os de promoção, oportunidade de 

crescimento pessoal, reconhecimento, responsabilidade e realização profissional se traduzem 

em fatores decisivos na consecução da motivação, uma vez que o mesmo Herzberg considera 

que estas são características intrínsecas recompensadoras.    

A profissão do policial militar não é diferente das demais existente na sociedade, 

sendo assim se faz necessário identificar as razões, ou os motivos da inexistência de uma 

política de valorização e reconhecimento profissional nos moldes dos estudos científicos 

representados pelos dados supracitados e demais gráficos que se seguem: 

  

 
 

Gráfico 01: Estilo de supervisão do comandante do 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  
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O comandante do meu batalhão sabe 
decidir. 

O ambiente de trabalho criado pelo 
comandante do meu batalhão é bom. 

O meu comandante me dá bastante 
liberdade 

O meu comandante me ajuda quando eu 
necessito 

O meu comandante sabe reconhecer um 
trabalho bem feito 

Os comandantes do meu batalhão sabem 
ser justos 

Os meus comandantes sabem delegar 
responsabilidades 

TOTALMENTE % 

MUITO % 

RAZOAVELMENTE % 

POUCO % 

NUNCA % 
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Gráfico 02: Estilo de supervisão do comandante do BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 Ao analisar os gráficos 01 e 02, que tratam do aspecto de estilo de supervisão de 

comando nas unidades sob estudo, pode-se observar que o 9º Batalhão apresenta um perfil de 

comando com características elevadas quando o aspecto é saber delegar responsabilidades, 

sabe ser justo, reconhecer um trabalho bem feito e sabe decidir, onde as expressões totalmente 

e, ou muito se apresentam com maior freqüência diante das demais. No sentido contrário da 

avaliação anterior a quarta e quinta expressão do questionário apresenta respostas e índices de 

não insatisfação, ao mesmo tempo em que a maioria apresentada aponta para uma realidade 

de insatisfação. 

 Na realidade do BOPE, nota-se uma situação de linearidade em todas as respostas, 

onde os índices apresentados diante das indagações correspondem às expressões totalmente e 

muito.  

 Sendo assim, pode-se notar que, enquanto no 9º BPM os índices sob estudo 

apresentam elementos que se traduzem em índices de não satisfação ou de insatisfação, nos 

dados apresentados pelo BOPE observa-se apenas os índices de não insatisfação.      
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Gráfico 03: Relações pessoais com os colegas no 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  
 

 

 
Gráfico 04: Relações pessoais com os colegas no BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011 

  

 Diante da analise dos gráficos 03 e 04 pode-se observar que o aspecto de relações 

pessoais com os colegas, apresentadas no 9º Batalhão, aborda, nas três primeiras indagações, 

as respostas totalmente e muito, como principais características, porém sem desconsiderar as 

demais, que em resumo, apresentaram a característica de não insatisfação.  

 Quando o assunto é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, os dados 

representam uma melhor resposta diante da realidade de integração entre os consultados, 
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atingindo, principalmente, os índices totalmente e muito como principais alternativas no 

estudo. 

 Neste contexto, a relação entre as unidades envolvidas no trabalho indica uma maior 

integração ente os pesquisados no BOPE e um pequeno desvio do relacionamento interpessoal 

quando o assunto é o 9º BPM, porém ambos apresentando um aspecto de não insatisfação.  

    

 

Gráfico 05: Salário do efetivo do 9º BPM. 
Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 

Gráfico 06: Salário do efetivo do BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  
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 Diante da observação dos gráficos 05 e 06, que aborda o fator salário, pode-se notar a 

insatisfação nas duas unidades pesquisadas, uma vez que as indagações feitas recebem 

respostas claras e de total consonância entre as duas partes. 

 Quando perguntado aos respondentes do 9º Batalhão e do BOPE se é possível que 

eles vivam adequadamente com o salário que ganham, observa-se como resposta que as 

variáveis razoavelmente, pouco e nunca se destacam dentre as demais, sendo reforçada pelas 

respostas da segunda pergunta que indaga se a remuneração recebida pelos respondentes é 

justa em relação ao trabalho que desempenham, sendo identificadas as respostas nunca e 

pouco como principais. 

 Nota-se, portanto que tanto os respondentes do 9º BPM, quanto os BOPE 

apresentaram características de insatisfação quando o assunto é salário.  

 

 

Gráfico 07: Políticas de administração de pessoal do comando do 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  
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Gráfico 08: Políticas de administração de pessoal do comando do BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 Ao observamos os gráficos 07 e 08, que trata da política de administração de pessoal 

das unidades sob estudo, pode-se identificar que, enquanto no 9º BPM, as respostas para as 

indagações sobre o interesse da PMRN em promover, se proporciona boas condições de 

treinamentos aos policiais e se sabe reconhecer o valor de seus policiais, são representadas 

pelas expressões pouco, o que pode sugerir uma condição de insatisfação. No BOPE é 

possível identificar que a principal questão que pode sugerir uma realidade de insatisfação 

está vinculada a realidade da policia militar como instituição saber reconhecer o valor de seu 

funcionário, onde as maiorias das respostas apresentadas estão vinculadas a expressão nunca 

e, portanto, sugerindo uma realidade de insatisfação, quando o assunto é reconhecimento 

institucional.       
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Gráfico 09: Condições físicas e segurança do trabalho no 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 

 

Gráfico 10: Condições físicas e segurança do trabalho no BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 Ressaltando os gráficos 09 e 10, que tratam das condições físicas e de segurança das 

unidades sob estudo, observa-se que em quanto no 9º BPM se destaca negativamente a 

questão que trata das condições de higiene e segurança no local de trabalho, através da 

expressão nunca, apontam para um quadro de insatisfação, no BOPE a realidade apresentada 

sugere um quadro de não satisfação, diante da expressão pouco, quando perguntado se a 

polícia militar fornece o material necessário para o trabalho. 
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6.2 OS FATORES MOTIVACIONAIS COMO ELEMENTO DA MOTIVAÇÃO NO BOPE 

E 9ª BPM 

FATORES MOTIVACIONAIS 

VARIÁVEIS BOPE 9º BPM 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Conteúdo do trabalho em si 3,31 0,61 3,08 0,56 

Sentido de realização de algo importante 3,53 0,38 3,21 0,75 

Exercício da responsabilidade 3,70 0,25 3,30 0,71 

Possibilidade de crescimento 2,05 0,88 2,13 0,93 

Orgulho e sentimento de prestígio 

decorrentes da profissão 

3,02 0,84 2,99 0,68 

Tabela 02: Resultados das medias e desvios padrão na pesquisa fatores motivacionais 

Fonte: Dados da pesquisa 2011 

 

 A tabela 02, representada acima, refere-se a uma fração da pesquisa que trata os 

fatores motivacionais. Possibilita observar, nas 05 (cinco) perguntas existentes que tratam sob 

conteúdo do trabalho, sentimento de realização, exercício de responsabilidade, possibilidade 

de crescimento e orgulho e sentimento de prestígio decorrente da profissão, que as unidades 

sob estudo apresentam indicadores de latente motivação. 

Observa-se que os respondentes das unidades apresentaram um perfil muito parecido 

diante das indagações, valendo salientar que está afirmativa se dá em termos absolutos, pois 

se faz necessário analisar os gráficos específicos que se seguem. 

Diante da realidade profissional e reconhecimento das vivencias corriqueiras de cada 

unidade em tela é possível admitir compromisso e realização profissional dos respondentes, 

uma vez que suas respostas fundamentam tal possibilidade no intimo deste trabalho cientifico. 
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Gráfico 11: Conteúdo do trabalho em si do efetivo do 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 

Gráfico 12: Conteúdo do trabalho em si do efetivo do BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 Ao se analisar os gráficos 11 e 12, que tratam do conteúdo do trabalho em si das 

unidades sob pesquisa, pode-se observar que ambas as unidades apresentam aspectos de 

motivação, destacando-se no 9º BPM as expressões totalmente e muito para todas as 

indagações, enquanto que no BOPE apenas nas três ultimas 

 Neste contexto, ratifica-se a tendência anterior citada, onde a motivação se torna 

identificada nos duas unidades policiais. 
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Gráfico 13: Sentido de realização de algo importante no efetivo do 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 

Gráfico 14: Sentido de realização de algo importante no efetivo do BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 Verificando os gráficos 13 e 14, que tratam do sentimento de realização de algo 

importante do efetivo dos respondentes, pode-se observar que as respostas encontradas 

também apontam para uma realidade de motivação em ambas as unidades.  

 O que se pode destacar de forma muito sutil no 9º BPM é a deficiência de elogio 

quando do trabalho bem feito, enquanto que no BOPE as questões apresentadas contemplam 

uma realidade de satisfação elevada em todas as questões, justificando o estado de motivação. 
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Gráfico 15: Exercício da responsabilidade do efetivo do 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 

Gráfico 16: Exercício da responsabilidade do efetivo do BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 Analisando os gráficos 15 e 16, que tratam do exercício das responsabilidades dos 

policiais sob estudo, observa-se que as indagações pertinentes são contempladas com 

respostas que também sintetizam uma realidade de motivação. Podendo-se destacar que 

ambos se sentem responsáveis pelo trabalho que desempenham. Porém, individualmente os 

respondentes do 9º BPM, em maior escala, e os do BOPE, não reconhecem que as 

responsabilidades confiadas a eles sejam coerentes com o trabalho que hoje 

desempenham. 
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Gráfico 17: Possibilidade de crescimento no 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 

Gráfico 18: Possibilidade de crescimento no BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

  

 Ressaltando os gráficos 17 e 18, que trata da possibilidade de crescimento das 

unidades pesquisadas, pode-se observar que no 9º BPM a opinião dos respondentes é de que o 

trabalho desenvolvido por eles permite que se desenvolvam, porém acreditam que o programa 

de promoções da PMRN não é bom.  

 Quando o assunto é o BOPE, pode-se destacar que os respondentes apresentam 

sintomas de não satisfação, uma vez que as respostas identificam descrédito nas promoções 
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quando o aspecto de promoção para qualquer um é o fator capacidade, onde se questiona 

também o programa de promoção da PMRN.  

 

 

Gráfico 19: Orgulho e sentimento de prestígio decorrentes da profissão do efetivo do 9º BPM. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 

Gráfico 20: Orgulho e sentimento de prestígio decorrentes da profissão do efetivo do BOPE. 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011  

 

 Analisando os gráficos 19 e 20, que tratam do orgulho e do sentimento de prestígio 

decorrentes da profissão e pertencimento de ambas as unidades sob estudo, pode-se identificar 

que a imagem de promoção não se alia a de valorização. Desta forma, os respondentes 
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elegem, principalmente as expressões ter orgulho a unidade que serve, está satisfeito com o 

trabalho que desempenha, pois sabe que é importante e sentem o reconhecimento por parte da 

sociedade. 

 Quando o assunto é apenas o Batalhão de Operações Policiais Especiais, pode-se 

destacar o total sentimento e gosto pelo trabalho desempenhado, o que se traduz em 

sentimento de orgulho e pertencimento. 

 

6.3 OS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO OU INSATISFAÇÃO DOS POLICIAS DO BOPE E DO 

9º BPM 

 

 

Gráfico 21: Analise das relações entre os fatores motivacionais e higiênicos do BOPE e 9º BPM. 
Fonte: dados da pesquisa 2011  

 

Analisando o gráfico 21, e com base na teoria dos dois fatores de Herzberg, observa-

se que as unidades, 9º BPM e BOPE, apresentaram resultados que justificam a condição atual 

de motivação entre seus graduados. Todavia, é importante ressaltar que esta verdade 

corresponde ao momento da pesquisa, sendo assim passível de modificação quando de uma 

nova proposta monográfica, ou similar. 

Vale salientar, que no tocante aos aspectos higiênicos trazidos a baila, o fator salário 

foi o que mais apresentou índices negativos na pesquisa, justificando a condição de 

insatisfação aos respondentes.    
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta etapa do trabalho serão apresentadas algumas considerações conclusivas 

acerca dos fatores que compõem a motivação dos policiais militares lotados no BOPE e no 9° 

BPM. 

Ao se observar os fatores higiênicos da motivação dos policiais do BOPE e do 9º 

BPM, identificaram-se o fator salário como elemento de insatisfação dentre os respondentes, 

mesmo diante das diferenças evidenciadas nos desvios padrão de cada gráfico e unidade sob 

estudo.   

Quanto aos fatores motivacionais dos policias militares pertencentes ao BOPE e ao 

9º BPM, observou-se em relação ao conteúdo do trabalho policial militar em si, o sentido de 

realização de algo importante na função policial, o exercício da responsabilidade na função 

policial, a possibilidade de crescimento no seio da corporação e o orgulho e sentimento de 

prestígio decorrentes da profissão policial militar.  

No que diz respeito aos níveis de satisfação e insatisfação entre policiais militares do 

BOPE e do 9º BPM, se pode identificar uma realidade de satisfação dos pesquisados (visão 

tradicional), diante da grande maioria das perguntas, excetuando se o aspecto salário que 

apresentou uma realidade de insatisfação. 

 Diante da teoria dos dois fatores, de Herzberg, o universo de graduados sob pesquisa 

apresentou uma realidade de motivação quanto aos aspectos motivacionais e até higiênicos, 

todavia em relação com a variável salário pertencente aos fatores higiênicos a resposta 

corresponde à insatisfação.    

Ao se avaliar os níveis motivacionais na atuação profissional dos policias militares 

pertencentes ao Batalhão de Operações Policias Especiais (BOPE) e do 9º Batalhão de Polícia 

Militar, observou-se uma linearidade diante das respostas que se referissem as dificuldades 

estruturais, execução das missões, sentimento de pertencimento e principalmente quando do 

reconhecimento da sociedade ao trabalho policial militar. 

A principal consequência acadêmica desta proposta é o surgimento de um meio de 

consulta específico para o assunto, posto que diante das pesquisas realizadas de forma 

insistente não foi possível identificar qualquer literatura que se trata a questão no âmbito 

militar e policial. 

Por fim, evidencia-se a possibilidade institucional de melhor tratar, e ou desenvolver 

a cultura motivacional da PMRN, onde um comitê gestor formado por policias militares das 

varias especializações, inclusive a médica, seria constituído buscando equacionar os diversos 
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problemas diante dos fatos que se avolumam cotidianamente, facilitando uma implementação 

mais exitosa e urgente diante de possível gravidade e urgência. 

Na condição de comandantes de subunidades os pesquisadores terão, como maior 

conquista, a possibilidade melhorar o desempenho do trabalho a partir do atendimento das 

necessidades observadas, enraizarem vínculos de qualidade na prestação de serviço público, 

além de desenvolver, de forma definitiva, mecanismos capazes de medir a satisfação de 

subordinados, pares e superiores quando da discussão por melhores condições de servir nas 

organizações publicas militares. 

A proposta reflete as reais intenções dos pesquisadores, quando na condição de 

futuros oficiais superiores se preocupam, hoje, com problemas atuais que podem se avolumar 

no amanha.   
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APENDICE A: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA DE POLICIA MILITAR “CEL MILTON FREIRE DE ANDRADE” 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS – CAO 

 

Ofício S/N CAO 2011 – APM              Natal, RN 06 de julho de 2011. 

 

Ao Ilustríssimo Senhor TC Comandante do 9º BPM.     

ASSUNTO: Solicitação de Autorização. 

      (Faz) 

        

Senhor comandante, solicitamos de Vossa Senhoria autorização e cessão de um 

horário em dia de expediente para que possamos realizar trabalho de pesquisa que 

fundamentará nosso trabalho de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de oficias 2011. 

Neste momento teremos a grata oportunidade de realizar uma analise comparativa 

entre os níveis motivacionais dos policias do BOPE e do 9º Batalhão de Polícia com o tema 

MOTIVAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO RN através de um questionário com 63 itens, 

direcionados aos graduados desta unidade, para avaliar motivação, mesuradas por uma escala 

do tipo likert com 5 pontos com variação de 0 à 4 no qual o: 0 (nunca aplicável nesta 

organização), 1 (pouco aplicável), 2 (razoavelmente aplicável), 3 (muito aplicável) e 4 

(totalmente aplicável).           

Desta forma, solicitamos tal pleito para que possamos, o quanto antes, concluir a 

necessária coleta de dados. 

Respeitosamente. 

 

Marcos Antonio Teodózio de Souza Paiva – Cap. QOPM 

Oficial aluno 

 

 
 

Cláudio Henrique de Sá Rodrigues – Cap. QOPM 

Oficial aluno 
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APENDICE B 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA DE POLICIA MILITAR “CEL MILTON FREIRE DE ANDRADE” 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS – CAO 

 

Ofício S/N CAO 2011 – APM              Natal, RN 06 de julho de 2011. 

 

Ao Ilustríssimo Senhor TC Comandante do 9º BPM e BOPE.  

ASSUNTO: Solicitação de Autorização. 

(Faz) 

        

Senhor comandante, solicitamos de Vossa Senhoria autorização e cessão de um 

horário em dia de expediente para que possamos realizar trabalho de pesquisa que 

fundamentará nosso trabalho de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de oficias 2011. 

Neste momento teremos a grata oportunidade de realizar uma analise comparativa 

entre os níveis motivacionais dos policias do BOPE e do 9º Batalhão de Polícia com o tema 

MOTIVAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO RN através de um questionário com 63 itens, 

direcionados aos graduados desta unidade, para avaliar motivação, mesuradas por uma escala 

do tipo likert com 5 pontos com variação de 0 à 4 no qual o: 0 (nunca aplicável nesta 

organização), 1 (pouco aplicável), 2 (razoavelmente aplicável), 3 (muito aplicável) e 4 

(totalmente aplicável).           

Desta forma, solicitamos tal pleito para que possamos, o quanto antes, concluir a 

necessária coleta de dados. 

Respeitosamente. 

 

Marcos Antonio Teodózio de Souza Paiva – Cap. QOPM 

Oficial aluno 

 

 
 

Cláudio Henrique de Sá Rodrigues – Cap. QOPM 

Oficial aluno 

 



54 

APÊNDICE C: Questionário da pesquisa 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA DE POLICIA MILITAR “CEL MILTON FREIREDE ANDRADE” 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS – CAO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar uma comparação entre os níveis 

motivacionais dos policias do Batalhão de Operações Policias Especiais e do 9º Batalhão da 

Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e sua realização está sob a responsabilidade 

de Cláudio Henrique de Sá Rodrigues e Marcos Antonio Teodózio de Souza Paiva, Oficias 

alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficias 2011, sob a orientação do profº Msc. Miler 

Franco D’anjour,   

Para responder o objetivo geral do presente estudo apresentamos abaixo um questionário 

com 63 itens para avaliar motivação, mesuradas por uma escala do tipo likert com 5 

pontos com variação de 0 à 4 no qual o: 0 (nunca aplicável nesta organização), 1 (pouco 

aplicável), 2 (razoavelmente aplicável), 3 (muito aplicável) e 4 (totalmente aplicável); 

 

Desta forma, pedimos sua colaboração para responder o questionário abaixo. Desde já, 

assumo o compromisso de enviar os resultados encontrados em relação à tipologia estratégica 

e da cultura organizacional bem como o alinhamento entre essa duas dimensões em sua 

organização. 

Ressaltamos que todas as informações repassadas por meio das respostas do questionário 

serão tratadas de forma sigilosa, sendo o resultado divulgado de forma conjunta não sendo 

citado o nome dos participantes. 

Por fim agradecemos a atenção e nos colocamos a sua inteira disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 
 

Cláudio Henrique de Sá Rodrigues – 8898 7170 – chdsr@bol.com.br 

Marcos Antonio Teodózio – 9990 2138 – marcosteodozios@hotmail.com 

 

Nome ___________ 

Unidade__________ 

mailto:marcosteodozios@hotmail.com


55 

Perguntas 0 1 2 3 4 

1 Eu conheço o meu Batalhão          

2 O meu batalhão é bem organizado          

3 O comandante do meu batalhão sabe decidir.          

4 O meu salário é igual, ou melhor, do que aqueles pagos, por 

outras organizações policiais.         

 

5 
Os policiais do meu batalhão ajudam-se mutuamente         

 

6 
O número de horas em que eu trabalho, diariamente, é 

adequado.         

 

7 Eu gosto do meu trabalho.          

8 
Recebo elogios por um trabalho bem feito.         

 

9 O meu trabalho exige raciocínio.          

10 
Eu me sinto responsável pelo meu trabalho         

 

11 
O programa de promoções da Polícia Militar do RN é bom         

 

12 
O meu Batalhão tem objetivos definidos.         

 

13 
O ambiente de trabalho criado pelo comandante do meu 

batalhão é bom.         

 

14 
O meu salário é aumentado nas épocas devidas.         

 

15 
Os meus colegas cooperam comigo.         

 

16 
As condições de trabalho na PM têm melhorado.         

 

17 
O meu trabalho é importante para a Polícia Militar.         

 

18 
A Polícia Militar sabe conhecer o valor de seus 

funcionários.         

 

19 
Ao executar o meu trabalho eu uso muito a inteligência.         

 

20 
O comando do meu batalhão me vê como responsável pelo 

meu trabalho.         

 

21 Na Polícia Militar ser promovido (a) significa poder 

enfrentar desafios maiores.         

 

22 
Os objetivos do meu batalhão são de meu conhecimento.         

 

23 
A minha escala de trabalho, geralmente, é constante.         

 

24 
O meu comandante me dá bastante liberdade.         

 

25 Eu gozo férias nos períodos regulares.          

26 
O meu comandante me ajuda quando eu necessito.         

 

27 
Minha remuneração é justa em relação ao trabalho que faço.         

 

28 
Eu gosto da maioria dos meus colegas de trabalho.         

 



56 

29 
Eu converso sobre o trabalho que faço com os meus 

amigos.         

 

30 
O meu comandante sabe reconhecer um trabalho bem feito.         

 

31 
Eu sei que meu trabalho é importante.         

 

32 O meu trabalho é especializado.          

33 
Eu posso viver adequadamente com o salário que ganho.         

 

34 
Os comandantes do meu batalhão sabem ser justos.         

 

35 Os planos de trabalho do meu batalhão são divulgados entre 

policiais.         

 

36 
No meu grupo de trabalho há um bom espírito de equipe.         

 

37 
Eu procuro constantemente melhorar meu modo de 

trabalhar         

 

38 
A Polícia Militar fornece o material necessário para 

trabalhar.         

 

39 
A dedicação dos policiais é reconhecida no meu Batalhão.         

 

40 
O meu trabalho permite que eu me desenvolva.         

 

41 As responsabilidades a mim confiadas são coerentes com o 

trabalho que executo.         

 

42 
A Polícia Militar oferece boa assistência médica.         

 

43 
Eu me realizo com o trabalho em que faço.         

 

44 
Eu pude criar boas amizades no meu Batalhão.         

 

45 A Polícia Militar oferece oportunidades de progressos aos 

bons Policiais.         

 

46 
Os serviços de segurança pública oferecidos por meu 

batalhão são reconhecidos pela sociedade.         

 

47 
A minha capacidade de análise é importante para o trabalho 

faço.         

 

48 
É fácil debater os problemas de trabalho que surgem.         

 

49 
Os meus comandantes sabem delegar responsabilidades.         

 

50 
O meu batalhão oferece boas oportunidades de treinamento.         

 

51 As reclamações que surgem sobre condições de trabalho são 

atendidas logo.         

 

52 
O meu batalhão sabe que o meu trabalho é importante.         

 

53 
A minha capacidade está bem adaptada ao meu posto ou 

graduação.         

 



57 

54 
As condições no local de trabalho são boas.         

 

55 
A qualidade do meu trabalho é de minha responsabilidade.         

 

56 
Eu sou responsável pelo meu trabalho perante os meus 

colegas.         

 

57 As minhas possibilidades de promoção dependem da minha 

capacidade profissional.         

 

58 Na Polícia Militar qualquer policial que tenha capacidade 

pode vir a ser promovido.         

 

59 
As condições de higiene e segurança, no meu local de 

trabalho, são boas.          

 

60 
Eu gosto de enfrentar os desafios do meu trabalho.         

 

61 
A Polícia Militar tem interesse em promover seus policiais.         

 

62 
Eu estou satisfeito com meu lado de trabalho.         

 

63 
Na Polícia Militar ser promovido é ser valorizado.         

 

 

Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

Fatores Motivacionais Fatores Higiênicos 

Variáveis Nº das questões Variáveis Nº das questões 

Conteúdo do trabalho em 

si. 

1; 9; 12; 19; 22; 32; 35; 

48 

Estilo de supervisão do 

chefe. 

3; 13; 24; 26; 30; 34; 49 

Sentido de realização de 

algo importante. 

8; 17; 37; 43; 47; 53; 60 Relações pessoais com 

os colegas. 

5; 15; 28; 36; 44 

Exercício da 

responsabilidade. 

10; 20; 41; 55; 56 Salário. 4; 14; 27; 33 

Possibilidade de 

crescimento. 

11; 21; 40; 45; 57; 58 Políticas de 

administração de 

pessoal. 

6; 18; 23; 25; 39; 42; 50, 

61 

Orgulho e sentimento de 

prestígio decorrentes da 

profissão. 

7; 29; 31; 46; 52; 62; 63 Condições físicas e 

segurança do trabalho. 

2; 16; 38; 51; 54; 59 

Fonte: Adaptado de Celinski (1994, p. 76) 

 

 

 


