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RESUMO 

 
 

O presente artigo busca demonstrar a importância da motivação e sua relação na 

qualidade do atendimento interno, sua interferência na produtividade e na qualidade 

de vida das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Compreendendo que a boa 

relação entre os Recursos Humanos e o colaborador influencia na forma que ele irá 

atender o seu público, pois a sua motivação estará conectada ao ambiente em que 

trabalha. Por conseguinte, a presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa 

básica, descritiva, de campo, com abordagem qualitativa, utilizando-se de leituras e 

pesquisas com referências ao tema. Para tanto, foi proposto um questionário como 

instrumento de coleta de dados, através de rede social, aplicado aos servidores que 

laboram na Coordenadoria de Pessoal da PMRO. Com os resultados obtidos, 

concluiu-se que um bom clima organizacional e bons relacionamentos interpessoais 

gerados no ambiente de trabalho motivam os funcionários a se comprometerem com 

os objetivos da instituição. 

 
Palavras-Chave: Importância da Motivação. Qualidade no Atendimento. Clima 
Organizacional. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Com os avanços tecnológicos e as mudanças que vêm ocorrendo no âmbito da 

Corporação da Polícia Militar do Estado de Rondônia, fomentar a capacitação dos 

colaboradores que trabalham na Coordenadoria de Pessoal (CP), atual setor de 

Recursos Humanos da polícia em questão, e mantê-los satisfeitos é de extrema 

importância. Partindo do pressuposto de que esta organização deseja que seus 

auxiliares administrativos tenham a experiência de satisfação em realizar suas 

atribuições. 

Consequentemente, o serviço prestado deve atender a real necessidade do 

usuário. Logo, esse serviço precisa ser exatamente o que o usuário espera que ele 

seja. Outrossim, a manutenção da qualidade desse atendimento confere, ao longo do 

tempo, confiabilidade à instituição. 

Ademais, a qualidade no atendimento interno está diretamente ligada ao 

comprometimento do servidor. Sabe-se, portanto, que um servidor desmotivado, 

confuso, mal instruído, ou, que não conhece a estrutura organizacional, o lema, a 

missão e a visão da sua instituição, possivelmente, trará prejuízos e erros que 

poderiam ser evitados com orientações e acompanhamento da chefia ou gestor. 

Nesse novo cenário, onde há o comprometimento desses funcionários, estará 

ao alcance da administração antecipar-se às novas necessidades e expectativas em 

um conjunto de ações que busquem viabilizar a introdução de práticas de trabalho 

mais eficientes, além de modelos de gestão mais democráticos e de qualidade. 

Segundo Knapik (2010, p. 96): “Motivar quer dizer ‘mover para ação’, mobilizar 

energia e esforços na busca da realização de determinada meta, motivação, portanto, 

é o que move uma pessoa para uma determinada ação”. 

Além disso, a motivação muitas vezes vem da própria pessoa, porém, ela 

pode ser estimulada pela instituição de várias formas. Diante disso, é perceptível a 

seguinte problemática: Qual a importância da motivação para um atendimento de 

qualidade? 

Com base nessa perspectiva, esse trabalho tem por objetivo geral identificar 

os indicadores motivacionais e sua relação para um atendimento de qualidade, tendo 

como objeto de estudo os Servidores da Coordenadoria de Pessoal da PMRO. 
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Com base no referencial teórico o objetivo específico deste trabalho é levantar 

indicadores motivacionais, sendo estes: o relacionamento com o gestor, o 

relacionamento com os colegas e a remuneração.  

Portanto, este artigo demonstra relevância, pois apresenta a motivação como 

instrumento facilitador dos gestores públicos na busca por servidores mais satisfeitos 

e dinâmicos; bem como, oferecerá um suporte aos gestores para conhecer melhor a 

sua equipe, as suas ambições, seus planos, o que está motivando ou não o grupo e, 

assim, atingir resultados positivos. Podendo-se, a partir deste trabalho, traçar planos 

de melhorias e corrigir possíveis pontos falhos. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Neste capítulo serão apresentados os referenciais teóricos relacionados à 

motivação e suas teorias, qualidade e qualidade no atendimento. Partindo-se de 

conceitos básicos e concepções de diversos autores da atualidade, seguirá uma 

exposição de ideias que dão embasamento à pesquisa que será apresentada. 

 
 

2.1 A Importância da Motivação 

 
 
 Os estudos a respeito da motivação na administração de pessoas são de suma 

importância, pois procuram desvendar os fatores necessários para manter os 

funcionários motivados positivamente, que por consequência, os mesmos contribuem 

para maior eficiência na produção da organização (Jesus, 2004). 

 Não há como compreender o comportamento das pessoas, sem um mínimo 

conhecimento da motivação desse comportamento, visto que as ações humanas 

estão vinculadas aos objetivos de vida. Então, o motivo é tudo aquilo que impulsiona 

a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma 

propensão a um comportamento específico.  

 Hersey (2005, p. 18) nos revela que esses motivos “são os porquês do 

comportamento”. Esse impulso à ação pode ser provocado por um estímulo provindo 

do ambiente externo e pode, também, ser gerado internamente nos processos 

mentais do indivíduo, conscientes ou subconscientes, por envolver suas necessidades 

e desejos. 
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 As pessoas são diferentes no que diz respeito à motivação. Suas necessidades 

se diferem de indivíduo para indivíduo, produzindo padrões de comportamento 

diversificados: os valores, a cultura e as crenças também são diferentes.  

 Assim, a necessidade de realização geralmente faz com que o indivíduo 

desenvolva comportamentos específicos, conforme padrões de excelência, 

procurando desenvolver seu potencial, sempre buscando fazer o melhor possível e 

com grande desejo de sucesso, porque julga importante, visto que isso está 

relacionado, segundo Hersey (2005), em especial, à necessidade de se sentir 

competente. 

 As pessoas que apresentam uma autoestima elevada, segundo Rodrigues 

(2003, p. 100), 

[...] envolvem-se mais na solução de problemas, aproveitam as 
oportunidades, enfrentam desafios e têm maior facilidade para trabalhar 
em equipe. Assim, convém manter a autoestima das pessoas e procurar 
não ferir-lhes o amor-próprio, principalmente na discussão de 
problemas [...]. 

 
 A motivação direciona o homem a agir de determinada forma, torna-se 

importante que a motivação esteja presente no ambiente de trabalho para que juntos, 

em harmonia, em equipe possam alcançar metas e cumprir os objetivos traçados.  

 

[...] O comportamento é sempre motivado por alguma causa interna ao 
próprio indivíduo (motivos internos) ou alguma causa externa, do 
ambiente (motivos externos). Motivação, neste modelo, é sinônimo da 
relação de causa e efeito no comportamento das pessoas. Motivação 
não significa entusiasmo ou disposição elevada; significa apenas que 
todo comportamento sempre tem uma causa (MAXIMIANO, 2005, p. 
258). 
 
 

2.2 Teorias da Motivação  
 
 

As teorias que falam de motivação são vistas como uma saída para melhorar o 

desempenho profissional, pois o papel do gestor deverá ser sempre o de identificar os 

norteadores de comportamentos de seus subordinados, assumindo a natureza 

intrínseca e individual de motivação.  

 Nesta senda, é sempre importante que as instituições, públicas ou privadas, 

façam uma pesquisa e percebam como está o nível de motivação de seus 

colaboradores, buscando adotar novas práticas motivacionais. Desta forma, poder-se-
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á contribuir com benefícios e melhores condições de trabalho, dentro do ambiente 

organizacional, que elevem o nível de motivação e, com isso, o aumento da 

produtividade e da qualidade do atendimento dos seus colaboradores. 

 Várias teorias da Motivação foram construídas, dentre elas é considerável 

comentar: a Teoria das Necessidades de Maslow e a Teoria dos Dois Fatores de 

Herzberg, criadas na segunda metade do século XX. 

 
 
2.2.2 Teoria das Necessidades de Maslow 
 
 

Figura 01 - Pirâmide das Necessidades de Maslow 

 
 
 O psicólogo Abraham Maslow (1987) constatou que as necessidades humanas 

apresentam diferentes níveis de força, e nesse sentido estabeleceu uma hierarquia 

de necessidades que as classifica em cinco grupos: fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e de autorrealização. (GIL, 2011, p.205) 

 



6 
 

 

Figura 02: Hierarquia das necessidades de Maslow, Oswaldo (2011, p.64) 

  

 Conforme a figura exposta, Maslow entende que as necessidades humanas 

estão dispostas em uma pirâmide, composta por 05 necessidades. 

 Na base estão as necessidades mais básicas, mais recorrentes, ou seja, as 

necessidades primárias. No topo estão as necessidades mais sofisticadas e 

intelectualizadas, que são chamadas de necessidades secundárias.  

 1º Nível - Necessidades Fisiológicas: Conhecidas também como biológicas 

ou básicas.  São as de nível mais baixo de todas as necessidades humanas, sendo 

fome, sede, repouso, sexo e etc. Dão suporte à sobrevivência humana. 

2º Nível - Necessidades de segurança: estão relacionadas a um ambiente 

seguro, perda de emprego, risco à integridade física. Para DuBrin (2003), o assédio 

sexual é um exemplo de falta de segurança.  

3º Nível - Necessidades sociais: Classificadas como necessidades de 

relacionamento com outras pessoas, onde consiste em relacionamento de amizade, 

afeto e amor. São as necessidades que surgem na convivência; e, quando as 

necessidades sociais não estão suficientemente satisfeitas, a pessoa se torna 

resistente e hostis às pessoas com quem convivem. 

4º Nível - Necessidade de estima: neste nível incluem a necessidade de 

autoestima e a estima por parte de outras pessoas onde existe a necessidade do 

indivíduo ser respeitado pelos demais, com prestígio e reconhecimento (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2006).  
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 Quando o indivíduo não alcança essas necessidades ele pode ser conduzido a 

sentimento de frustração, de inferioridade, fraqueza, que juntando torna-o um 

indivíduo desmotivado. 

5º Nível - Necessidade de autorrealização: ou de crescimento que é o 

alcance que o indivíduo tem de seu próprio potencial e autodesenvolvimento, é ser 

aquilo que se pode ser, o indivíduo atinge realização pessoal (ROBBINS, 2007). 

 Estudos revelam que essa divisão pode apresentar variações na hierarquia da 

pirâmide, surtindo de forma individual, pois cada indivíduo pode necessitar de forma 

diferente de acordo com aquilo que lhe é satisfatório. 

 

2.2.3 Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 
 
 
 Muitos estudiosos caracterizam a Teoria de Herzberg como o estudo da 

“Satisfação”, pois visa medir o índice de motivação das pessoas, baseado em suas 

necessidades e aspirações. 

 Frederick Irving Herzberg foi um psicólogo que propôs a teoria dos dois fatores, 

argumentando que o comportamento das pessoas no trabalho está diretamente 

relacionado aos fatores identificados com o cargo e aos fatores relacionados com o 

contexto em que o cargo está inserido.  

 Nessa teoria, ele explica que existem dois fatores que são os responsáveis pela 

satisfação e motivação das pessoas em um ambiente corporativo, fatores higiênicos 

e motivadores. 

Figura 3: Teoria dos Dois fatores de Herzberg (KOTLER, 2004) 
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Para Hezberg (1973 apud BATITUCCI, 2000 p. 149) fatores higiênicos ou 

fatores extrínsecos, referem-se aos fatores necessários para integrar o colaborador 

ao seu ambiente. Correspondem à perspectiva ambiental. Tais fatores incluem: 

condições de trabalho e conforto, salários, segurança no cargo, relação com colegas 

e supervisores, políticas da organização e administração. A satisfação desses fatores 

tem o efeito de deixar a pessoa em seu estado de equilíbrio, que continua a cumprir 

normalmente suas obrigações, mas sem grandes entusiasmos. 

 Os fatores motivacionais ou intrínsecos, para Hezberg (1973 apud BATITUCCI, 

2000 p. 149) são de fato os que promovem a motivação, tais como: delegação de 

responsabilidade, liberdade de exercer discrição, promoção, enriquecimento do cargo, 

uso das habilidades, estabelecimento de objetivos. Referem-se ao conteúdo do cargo, 

tais fatores produzem efeito duradouro de satisfação e normalmente, um aumento da 

produtividade acima do esperado. Envolvem sentimentos de realização, crescimento 

e reconhecimento profissional. 

 Sua satisfação leva aos colaboradores a altos níveis de motivação, podendo 

implicar positivamente na qualidade dos resultados, muitas vezes, podem trazer 

excelência para a organização. Sua insatisfação promove catástrofes, uma perigosa 

acomodação dos colaboradores, que podem destruir a organização (BATITUCCI, 

2000).  

 Estes níveis devem ser promovidos pelos gestores, para manter sua equipe 

motivada. 

 

2.3 QUALIDADE  
 
 
 Para entender a qualidade, é importante conhecer o significado do termo. O 

termo qualidade vem do latim qualitate e é utilizado em situações bem distintas, 

ocasionando certa confusão no uso desse termo. 

 De acordo com a enciclopédia Wikipédia, qualidade é o grau de utilidade 

esperado ou adquirido de qualquer coisa, verificável através da forma e dos elementos 

constitutivos do mesmo e pelo resultado do seu uso. Esta palavra tem um conceito 

subjetivo que está relacionada com as percepções, necessidades e resultados em 

cada indivíduo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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 Para CARPINETT (2010, p.13), a confusão existe devido ao subjetivismo 

associado à qualidade e também ao uso genérico com que se emprega esse termo 

para representar coisas bastante distintas. 

 Para Kotler (2000, p.79) “Qualidade é a totalidade dos atributos e 

características de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer 

necessidades declaradas ou implícitas”. 

 A norma brasileira ABNT NBR ISO 9000 atribui ao termo qualidade o seguinte 

conceito: grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos. 

 Quando a qualidade passou a ter como característica principal a melhoria 

contínua dos processos da empresa e a finalidade de satisfazer não só o cliente, mas 

todos que contribuem para o funcionamento de uma organização; surgiu um novo 

conceito, a Qualidade Total. 

 Para Kotler (2000, p. 78) “A Gestão da Qualidade Total (TQM) é uma 

abordagem para a organização que busca a melhoria contínua de todos os seus 

processos, produtos e serviços”. 

 Por ser um processo contínuo, a qualidade total poderá ser constantemente 

aperfeiçoada, para satisfazer as expectativas do cliente (interno ou externo).  

 Destarte, é fundamental que todos os participantes da organização conheçam 

e se envolvam nessa prática, ou seja, preparar e motivar os colaboradores da 

instituição para prestar um atendimento de qualidade.  

 
 
2.3.1 QUALIDADE NO ATENDIMENTO E MOTIVAÇÃO 
 
 

Segundo Crandall (2000, p. 103) um serviço ao cliente de qualidade 
superior é mais do que apenas ser bom naquilo que faz. Um serviço ao 
cliente de alta qualidade significa basicamente três coisas: (1) a 
qualidade do serviço de atendimento ao cliente prestado no momento 
da compra; (2) a qualidade do tratamento dispensado ao cliente nas 
pequenas interações e o serviço adicional oferecido; e, (3) o tipo de 
relacionamento global que será criado com eles. 
 

 Desta forma, para produzir serviços de qualidade é preciso saber o que o 

consumidor deseja. Além disso, as pessoas que atuam diretamente com o cliente no 

momento da prestação do serviço devem estar treinadas, capacitadas para suprirem 

as necessidades daquele consumidor, naquele momento. Esses profissionais, ainda, 
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têm que gostar do serviço que prestam e transmitir ao consumidor a satisfação em 

servi-lo. 

 De acordo Albrecht (1998, p. 29), “cada funcionário de serviço é um 

administrador, a certo modo. Cada um deles controla o resultado da hora da verdade 

exercendo controle sobre seu próprio comportamento em relação ao cliente”. 

 Aí está o valor das características pessoais e de envolvimento e 

comprometimento com a satisfação do cliente. Servidores que não têm um perfil de 

personalidade, compatível com a atividade de prestar o melhor atendimento possível 

com simpatia e polidez, podem pôr em risco a imagem da instituição. 

 

 Las Casas (2006, p. 159) aduz que, para a prestação de serviços de 
qualidade, é necessário que se tenha uma equipe certa e motivada. 
Para isso, deve-se selecionar pessoal que seja capaz de satisfazer as 
especificações do cargo; o ambiente de trabalho deve estimular a 
excelência e assegurar boas relações; dar condições e realizar 
oportunidades para crescimento com métodos de trabalho criativos; 
garantir que as tarefas a serem desempenhadas e os objetivos a serem 
atingidos sejam entendidos, incluindo a forma como afeta a qualidade; 
verificar se todos os funcionários estão percebendo sua influência na 
qualidade do serviço prestado ao cliente; encorajar contribuições à 
qualidade e reconhecimento com prêmios ao bom desempenho; avaliar 
periodicamente os fatores que motivam o pessoal a prestar serviços de 
qualidade; implementar plano de carreira e desenvolvimento do pessoal 
e estabelecer ações planejadas para atualização das habilidades. 
 

 Quanto maior é a valorização, integração e motivação dos colaboradores, maior 

é a produtividade oferecida por todos eles, conforme Hunter (2006). 

 Ao contrário disso, o que se encontra são funcionários desmotivados e 

insatisfeitos, que apresentam comportamentos indesejáveis, principalmente em 

relação ao seu desempenho.  

 O desempenho é uma manifestação do comportamento humano nas 

organizações, podendo também ser motivado pelo próprio indivíduo ou pela situação 

ou ambiente em que ele se encontra, de acordo com Maximiano (1995). 

 Neste sentido, se faz importante o papel do líder em identificar o perfil de cada 

colaborador para reconhecer e saber trabalhar tanto com as expertises, como com 

cada deficiência de seu funcionário. Assim, sempre o encorajando e mostrando a 

importância de seu serviço, criando um bom clima organizacional. 

 Além do mais, é comum escutar que a maioria dos órgãos públicos prestam 

serviços de baixa qualidade. Porém, existem órgãos que lidam com gestão de 
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pessoas e prestam um serviço fenomenal. Acreditamos que a chave é uma liderança 

em serviços em todos os níveis de uma organização, uma liderança que ofereça a 

orientação e inspiração para manter os funcionários comprometidos e motivados. 

 Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990, p. 4) ressaltam que a verdadeira 

liderança em serviços constrói um clima para a excelência que prevalece sobre as 

complexidades operacionais, as pressões externas do mercado ou quaisquer outros 

impedimentos à qualidade de serviço que possam existir.  

 Para Boudreau e Mikovich (2010, p. 19): “os recursos humanos (RH) trazem o 

brilho da criatividade para a empresa. As pessoas planejam e produzem os produtos 

e serviços, controlam a qualidade, vendem os produtos, alocam recursos financeiros 

e estabelecem as estratégias e objetivos para a organização”. 

 No entanto, para que as pessoas possam desempenhar essas funções e 

assumir tais características, o ambiente interno deve contribuir para que os recursos 

humanos sintam-se seguros e apoiados para desenvolver suas habilidades e 

contribuir com novas ideias. (COLLELA, MILLER, HITT, 2007). 

 Lacombe (2012) cita que uma organização bem sucedida é aquela que sempre 

está atenta para compreender os sentimentos, as necessidades e motivações dos 

colaboradores e assim proporcionar um clima de trabalho propício a atingir resultados. 

 Desta forma, percebe-se que para ocorrer um atendimento de qualidade, 

imperioso se faz que as organizações revejam a valorização daquele que é o mais 

precioso recurso das organizações, o seu colaborador; bem como, ter a compreensão 

de que o investimento nas pessoas proporciona, sobretudo, sucesso organizacional. 

 
 
 3. METODOLOGIA 
 
 
 Neste trabalho é aplicada uma pesquisa qualitativa, de natureza básica, 

descritiva. A pesquisa básica tem a utilidade de estudar questões referentes à 

natureza do comportamento humano que estão ligadas a fenômenos como emoção, 

cognição, motivação, comportamento social e personalidade (COZBY, 2014). 

 Uma pesquisa descritiva tem o objetivo principal descrever características ou 

funções do mercado, é utilizada quando se quer analisar algo como, por exemplo, 

fenômenos ou fatos de uma população, a pesquisa pode ser delineada como uma 
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união de atividades ou método sistemático para conseguir informações que ajudem 

na tomada de decisões (MALHOTRA, 2012).  

 Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam 

as coisas em seus cenários naturais e tentam entender os fenômenos em termos 

próximos aos significados que as pessoas a eles conferem. Seguindo essa linha de 

raciocínio, Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui 

importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos e aos significados transmitidos por eles. Neste sentido, esse tipo de 

pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o 

envolvem. 

 Quanto à pesquisa de campo, é comum ocorrer onde a coleta de dados é 

realizada no ambiente onde acontecem os fatos (ANDRADE, 2010). 

 Consequentemente, o questionário foi aplicado como método de coleta de 

dados para atingir ao objetivo da pesquisa descrevendo os Fatores Higiênicos; 

Fatores Motivacionais; Falta de Recompensas e Oportunidades; Satisfação com os 

colegas; Satisfação com o salário; Satisfação com a chefia; Satisfação com a natureza 

do trabalho; Satisfação com as promoções; Estabilidade e possibilidade de 

crescimento; Mobilização e entusiasmo do Chefe; e, Valorização e Reconhecimento. 

 O objetivo foi coletar informações que possam ajudar a identificar a importância 

dos benefícios para a motivação direcionada ao atendimento de qualidade no trabalho 

nesta Corporação. O questionário também contém questões abertas para sugestões 

de melhorias no trato com o público que busca a Coordenadoria de Pessoal da PMRO. 

 
 
      4. RESULTADOS 
 
 
 A Coordenadoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Rondônia é 

composta por um Coordenador de Pessoal e um Adjunto. São nove departamentos: 

de protocolo; de cadastro; de análise de processo jurídico; de movimentação; de 

promoção e condecorações; de recrutamento de servidores na reserva remunerada 

inativos (aposentados/reserva remunerada); de pagamento; de inativos 

(aposentados/reserva remunerada) e pensionistas; e, departamento de servidores 

civis. Cada departamento tem um chefe/comandante imediato. São 52 (cinquenta e 
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dois) servidores lotados naquela Coordenadoria, destes 44 (quarenta e quatro) são 

policiais militares e 08 (oito) servidores civis. O expediente funciona das 07h30min às 

13h30min, de segunda a sexta-feira; e, os servidores prontos para a atividade 

operacional concorrem a escalas nos finais de semana. 

O questionário foi aplicado aos servidores militares e civis da Coordenadoria 

de Pessoal da PMRO, dos quais 23 responderam. Ele tinha como principal função 

identificar a visão que o servidor possui em relação à Coordenadoria e em relação à 

própria função que exerce. Com isso, foi possível identificar o grau de motivação do 

funcionário.  

 As perguntas foram elaboradas tendo como base principal as seguintes 

referências:  

1. Comunicação com a equipe de trabalho; 

2. Relacionamento entre os servidores;  

3. Realização profissional; 

4. Relacionamento com o superior e os subordinados; 

5. Estabilidade e possibilidade de crescimento;  

6. Mobilização e entusiasmo do chefe; 

7. Valorização e reconhecimento; e, 

8. Fatores motivacionais.  

 

 Em relação à Comunicação entre as equipes de trabalho da Coordenadoria de 

Pessoal da PMRO, pode-se afirmar que é excelente, visto que os 23 participantes da 

pesquisa responderam que possuem fácil comunicação com sua equipe de trabalho, 

correspondendo a 100% dos respondentes. 

 O mesmo ocorre com Relacionamento entre as pessoas da equipe, para a 

maioria dos que responderam às perguntas (54%), o relacionamento é excelente.  

 Quanto ao Relacionamento entre superior imediato e a equipe de trabalho, 12 

dos entrevistados informaram que é muito satisfatório, correspondendo a (54,5%) dos 

participantes da pesquisa.  

 Quando perguntado para os servidores se eles se sentem motivados pelo 

trabalho que fazem, dentre os 23 participantes, 18 disseram que sim, representando 

78,3%. 

 A respeito da Realização profissional em relação ao trabalho que executa, com 

o número de 22 participantes, 06 (27.3%) responderam se sentir Muito Realizado; 11 
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(50.0 %): se sentem Realizados; 04 (18.2%): Mais ou Menos Realizados; 01 (4.5%): 

Pouco realizado. Estes dados demonstram que neste aspecto deve haver atenção 

aos profissionais por parte dos gestores.  

 O mesmo ocorre com o Reconhecimento pelo trabalho que faz. Apenas 09 dos 

participantes se consideram reconhecidos, perfazendo um total de (40.9%), 04 

(18.2%) responderam que não se sentem reconhecidos, enquanto para 09 (40.9%), 

às vezes, sentem reconhecimento pelo trabalho que executa. 

 Quanto à pergunta: Você entende que um servidor motivado desenvolve um 

atendimento a seu público com qualidade melhor? Prevaleceu a alternativa: sim, 

91,3%. Deixando evidente que a motivação para a maioria desses servidores é fator 

que favorece um atendimento de qualidade. 

Em relação ao Chefe do departamento transmitir entusiasmo e motivação aos 

seus subordinados, 18 dos 23 participantes responderam que sim, representando 

78,3%.  

Igualmente, a resposta foi positiva, para 86,4%, quando perguntado se o chefe, 

juntamente, com o Coordenador de Pessoal costumam se mobilizar para encontrar 

soluções aos problemas internos existentes. Percentual bastante expressivo e 

positivo, o qual demonstra o comprometimento e preocupação dos superiores.  

Quanto ao questionamento de considerarem o atendimento oferecido pela 

Coordenadoria de Pessoal da PMRO como de qualidade, 59.1% dos pesquisados 

consideram que sim, contra 40.9% que entendem que a Coordenadoria não oferece 

um atendimento de qualidade. 

Outro ponto preocupante a ser observado, se dá quanto à padronização do 

atendimento nos departamentos, quando questionados se a Coordenadoria de 

Pessoal tem um padrão de atendimento em todos os departamentos, 69,6% dos 

participantes responderam que não.  

Ademais, é considerado qualquer perfil abaixo de 60% insuficiente e não 

adequado. Portanto, médias globais dos fatores higiênicos e motivacionais abaixo 

desse patamar podem estar refletindo políticas mal estruturadas de recursos 

humanos (BATITUCCI, 2000).  

Quanto às proposições de Herzberg (1973 apud BATITUCCI, 2000 p. 141), os 

fatores intrínsecos são motivacionais e os extrínsecos são os fatores higiênicos, 

representados no gráfico abaixo.  
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      Gráfico 01 – Resultado obtido com o Questionário, conforme a Teoria dos dois Fatores 

de Herzberg. 
 

No questionário os participantes foram questionados sobre os fatores que mais 

o estimulam a desenvolver um bom atendimento. 

 Número de participantes: 22 

07 (31.8%): Segurança e Estabilidade no Trabalho  

13 (59.1%): Bom Relacionamento Interpessoal 

09 (40.9%): Definição de metas e objetivos relacionados ao trabalho  

06 (27.3%): Condições de trabalho e conforto 

08 (36.4 %): Remuneração e benefícios 

09 (40.9%): Orgulho e reconhecimento 

03 (13.6%): Promoções 

05 (22.7%): Aprovação da família 

02 (9.1%): Liberdade 

06 (27.3%): Aprovação dos colegas 

02 (9.1%): Outros. 

 

Percebe-se que itens como Remuneração e Benefícios, Segurança e 

Estabilidade no Trabalho, Promoções, não estão gerando grandes estímulos. A 

relação com os colegas é o item que mais gera satisfação na Coordenadoria de 
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Pessoal da PMRO, depois Definição de metas e objetivos relacionados ao trabalho, 

seguida de Orgulho e reconhecimento. 

No questionário oferecido aos respondentes também foi dada abertura para 

que os mesmos, caso quisessem, apresentassem sugestões para melhoria no 

atendimento da Coordenadoria de Pessoal da PMRO, sendo que 8 participaram com 

as seguintes respostas:  

 

Fatores Higiênicos 

1- “A melhoria que eu iria sugerir quanto ao 

atendimento já está sendo implantada, que 

foi a criação do Whatsapp da CP para 

atendimento ao público, evitando assim, o 

grande volume de pessoas no local de 

trabalho”. 

 

2- “A dinâmica de atendimento não é 

eficaz, haja vista, ter poucos funcionários 

para uma demanda muito grande. 

Agravada pelo fato de que não há um 

atendimento direto ao setor competente. O 

"filtro", por meio do protocolo acaba 

burocratizando demais”. 

 

3- “Melhorias no nosso salário”.  

4- “Sugiro aos policiais passarem por 

treinamento e oficinas, voltados para 

relações interpessoais e atendimento ao 

público. Há reuniões trimestrais com todo o 

efetivo da CP para destacar os pontos 

positivos e sugestões”. 

 

5- “Realizar atendimentos com horários 

pré-estabelecidos, ou seja, agendado”. 
 

6- “Treinamento interpessoal e em equipe”.  

 

A partir das sugestões de melhoria ofertadas, concluiu-se que a sua grande 

maioria estão relacionadas a fatores higiênicos. Prevalecendo a necessidade de 

treinamentos. 

 Assim, de modo geral, percebe-se que a situação na Coordenadoria de Pessoal 

da PMRO encontra-se regular, não estando abaixo do perfil insuficiente, já que os 

fatores motivacionais e higiênicos encontram-se acima de 60%. Mas, se analisado 

individualmente, percebe-se que fatores motivacionais como reconhecimento e 

promoção precisam ser revistos. E alguns fatores como remuneração de benefícios e 
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condições de trabalho devem ser melhorados, já que se encontram abaixo do 

adequado.  

A fácil comunicação com a equipe de trabalho foi o que teve as melhores 

avaliações; em seguida, relações entre o superior imediato e seus subordinados e 

relacionamento entre as pessoas da equipe. A relação com os colegas é o item que 

mais gera satisfação no Departamento, depois Definição de metas e objetivos 

relacionados ao trabalho, Orgulho e reconhecimento. 

Considerando a Teoria de Maslow (1943 apud BATITUCCI, 2004 p. 139), as 

necessidades humanas têm origem biológica e estão dispostas em uma hierarquia 

que deixa pressuposto que o homem tem uma propensão para o crescimento e 

autodesenvolvimento pessoal. Para que esse desenvolvimento seja eficiente, é 

preciso que as necessidades inferiores sejam em parte satisfeitas e as necessidades 

superiores apresentam-se como motivadoras. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
      A motivação tem sido considerada um fator de grande relevância no sucesso 

organizacional. Diante deste cenário o nosso problema era identificar qual a 

importância da motivação para um atendimento de qualidade. 

Através da presente pesquisa é possível considerar que o nível de motivação 

caminha junto com a produtividade, já que colaboradores motivados estarão mais 

predispostos no ambiente de trabalho e, consequentemente, atingindo as metas da 

instituição. Oposto a isso, um servidor desmotivado, confuso, mal instruído, que não 

conhece a estrutura organizacional, o lema, a missão e a visão da sua instituição trará 

prejuízos e erros que poderiam ser evitados com orientações e acompanhamento da 

chefia ou gestor. 

Considera-se através do que foi pesquisado, que quando o colaborador 

percebe uma estrutura dentro da organização preocupada com o atendimento de suas 

necessidades, há um aumento na possibilidade de comprometimento, tendo em vista, 

que diversos estudos consideram o trabalho como fonte de realização pessoal 

também. 

Desta forma, percebe-se a importância do gestor em sempre motivar seus 

colaboradores e entender que indivíduos são diferentes e cada um tem um potencial 
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motivacional. Portanto, deve administrar de forma eficaz, buscando conhecer as 

necessidades de seus funcionários, gerando oportunidades de satisfação tanto para 

a organização quanto para o colaborador, que percebe este estímulo para 

desenvolver-se e aperfeiçoar-se cada vez mais. 

Os problemas apontados no reconhecimento pelo trabalho que faz, nos critérios 

de promoção e benefícios e as falhas no atendimento na Coordenadoria de Pessoal 

da Polícia Militar de Rondônia, são itens que devem ser observados, havendo 

necessidade de atenção e investimentos por parte da gestão. 

A principal limitação da pesquisa está no pequeno número de servidores 

alcançados, o que não permite a universalização dos resultados para toda a 

Coordenadoria de Pessoal. No entanto, pode-se utilizar a presente pesquisa como 

instrumento norteador para pesquisas futuras sobre motivação, em toda a Polícia 

Militar, de maneira mais abrangente. 

Assim, é sugestivo haver novas pesquisas relacionadas com o tema, por ser 

este, muito vasto e complexo, abrindo espaço para novos trabalhos que visem ajudar 

a compreender os fatores que motivam colaboradores da Coordenadoria de Pessoal 

da PMRO. Bem como, desenvolver ações concretas que tracem melhorar e corrigir os 

fatores negativos ou insatisfatórios identificados, contribuindo para a construção de 

um atendimento de qualidade, dentro dos padrões esperados por seus agentes e por 

seus usuários. 
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