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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo analisar o nível de motivação para o trabalho 
entre secretárias das escolas municipais do município de Fraiburgo, bem como 
ações que podem contribuir para um clima favorável ao desenvolvimento dessas 
profissionais. Para desenvolvimento do objetivo geral, foram propostos objetivos 
específicos. O primeiro foi levantar dados referentes à forma como se organiza o 
trabalho das secretárias escolares. O segundo objetivo desse trabalho foi levantar e 
analisar os níveis de motivação das secretárias, identificando fatores que as levam à 
motivação ou à desmotivação; e, como terceiro e último objetivo, procedeu-se o 
levantamento de melhorias que elevem os níveis de motivação do grupo em estudo. 
A metodologia de análise foi qualitativa, quantitativa, de levantamento, estudo de 
caso, descritiva e exploratória. Os resultados desse estudo, através dos dados 
coletados com a aplicação de questionário, no mês de setembro de 2017, apontam 
para informações importantes sobre as secretárias. Dentre os principais resultados, 
destaca-se que 28,6% delas tiveram o nível de excelente na motivação e 50% nível 
ótimo. Outro dado interessante é que 100% recebe treinamento e veem que poderão 
utilizar os conhecimentos adquiridos em próximos trabalhos. Conclui-se, com este 
trabalho, que o grupo em estudo se encontra motivado, mas que precisa de atenção 
em alguns pontos, como sobrecarga e ansiedade, para os quais foram apresentadas 
propostas de melhoria. 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Motivação; Gestão Escolar. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the level of motivation for work among 
secretaries of municipal schools in the city of Fraiburgo, as well as actions that may 
contribute to a favorable climate for the development of these professionals. For the 
development of the general objective, specific objectives were proposed. The first 
one was to gather data on how the work of school secretaries is organized. The 
second objective of this study was to gather data and analyze the levels of motivation 
of the secretaries, identifying factors that lead them to motivation or demotivation; 
and, as the third and last objective, the study carried out the data collection of 
improvements that raise the motivation levels of the group under study. The 
methodology of analysis was qualitative, quantitative, survey, case study, descriptive 
and exploratory. The results of this study, through the data collected with the 
application of questionnaire, in September 2017, point to important information about 
the secretaries. Among the main results, it stands out that 28.6% of them had 
excellent motivation level and 50% optimal level. Another interesting fact is that 
100% receive training and see that they can use the knowledge acquired in future 
work. It is concluded, with this study, that the group under study is motivated, but 
needs attention in some points, such as overload and anxiety, for which proposals for 
improvement were presented.  
 
Keywords: People Management; Motivation; School management. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, serão apresentadas a contextualização do tema, bem como a 

definição do problema da pesquisa, sua justificativa, objetivo geral e objetivos 

específicos. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Esse trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido através de uma 

pesquisa com as secretárias das escolas municipais de Fraiburgo/SC, buscando 

medir o nível de motivação das mesmas com vistas a propor melhorias que 

contribuam para um clima favorável ao desenvolvimento dessas profissionais.  

A função de secretários escolares tem muito das características do 

profissional de gestão, pois seu trabalho influencia o sucesso escolar, de forma que 

sua influência é vital para o sucesso da experiência escolar (ESCATAMBULO, 

2015). “Escolas funcionam melhor ou pior, são mais ou menos organizadas e 

capazes de atender às necessidades de suas comunidades interna e externa, 

dependendo, em boa medida, de seus secretários(as)” (ESCATAMBULO, 2015).  

A grandeza da missão do serviço público é vista, como o mais potente fator 

de motivação dos funcionários para o trabalho. O motivo para servir o bem público é 

predominante na força de trabalho das instituições públicas e essa diferença deve 

ser aproveitada como força motivadora pelos gestores (RODRIGUES; REIS NETO; 

GONÇALVES FILHO, 2014). 

Um dos grandes desafios da Gestão de Pessoas é medir o nível em que se 

encontra a motivação dentre os colaboradores e mantê-la ativa. A motivação vem de 

motivo, um motivo para ser melhor, para se dedicar, para querer fazer parte da 

organização (SILVA; PEIXOTO; BATISTA, 2011). 

A palavra motivação mostra as causas, os motivos que resultam em 

determinados comportamentos, seja ela qual for. A motivação é a energia ou força 

que traz movimento ao comportamento e que tem três propriedades. A primeira 

delas é a direção, referindo-se ao objetivo do comportamento motivado ou a direção 

para a qual a motivação leva o comportamento. A segunda é a intensidade, que 

representa a magnitude da motivação. Por fim, a permanência, mostrando a duração 

da motivação (MAXIMIANO, 2012). 
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Conforme Marras (2011, p. 25), “a motivação humana é um tema que vem 

polarizando as atenções dos cientistas e estudiosos desde o início do século XX, 

quando oficialmente se tem notícia das primeiras pesquisas e estudos científicos 

nessa área”. 

Para Vergara (2013), a ideia é a de que a motivação é intrínseca aos 

indivíduos, nasce das necessidades interiores de cada um, é uma força que 

impulsiona na direção de alguma coisa. Defende ainda que ninguém motiva 

ninguém, o que as pessoas de fora podem fazer para motivar um indivíduo é 

estimular, incentivar ou provocar a motivação, portanto, pode-se dizer que a 

diferença entre motivação e estímulo é que a primeira está dentro de cada um; e o 

segundo, fora (VERGARA, 2013). 

1.2 PROBLEMA 

Acredita-se que a dificuldade em se lidar com a motivação está no fato de que 

as pessoas possuem valores diferentes, crenças diferentes, organização familiar 

diferente, limitação profissional diferente, cultura diferente, enfim, cada um possui 

urna experiência diferente de vida, e isso condiciona de modo particular suas 

motivações (VERGARA, 2013). 

A dificuldade de as organizações lidarem com a questão de motivar leva ao 

pensamento de que é importante abordar o tema, entender suas causas e buscar 

melhorias e desenvolvimento. Isso porque o benefício não contemplará somente o 

colaborador, e sim todo o ambiente de trabalho, repercutindo em sua produtividade 

(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2004). 

A função do administrador é promover a motivação para alcançar bons níveis 

de produtividade. Segundo Teixeira (2003), motivar é proporcionar um motivo a uma 

pessoa (ou a um grupo) para que se comporte de forma considerada ideal para o 

exercício de uma tarefa ou função. 

Os secretários e secretárias são líderes e exercem sua função trabalhando 

com outras pessoas para atingir seus objetivos através de um trabalho integrado. Há 

a necessidade, para exercer essa função, de muita atividade interativa e de atitudes 

positivas com todos os profissionais que compõem a escola: Diretores, supervisores, 

orientadores, professores, alunos, profissionais da área técnica e de manutenção, 
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bem como a comunidade externa (EQUIPE DE PROFESSORES DA 

FACED/PUCRS, 1997). 

Dessa forma, percebendo a importância da motivação para o trabalho junto a 

profissionais que atuam em secretarias de escolas, pergunta-se: Qual o nível de 

motivação para o trabalho entre secretárias das escolas municipais do município de 

Fraiburgo e que ações podem contribuir para um clima favorável ao 

desenvolvimento dessas profissionais? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa com as secretárias das 

escolas municipais de Fraiburgo/SC, buscando medir o nível de motivação das 

mesmas com vistas a propor melhorias que contribuam para um clima favorável ao 

desenvolvimento dessas profissionais.  

Os profissionais que atuam em secretarias escolares precisam ser 

valorizados, haja vista a importância de seu trabalho para o bom funcionamento de 

uma escola. São elas as pessoas responsáveis pelos registros dos históricos dos 

estudantes e dos colaboradores. Este setor é o responsável pelos trâmites 

burocráticos e legais, bem como pelo funcionamento institucional (LIBÂNEO, 2001).  

Esta pesquisa é viável devido ao fato de não gerar custo financeiro para as 

organizações envolvidas e, principalmente, devido à necessidade de as 

organizações sempre buscarem constantes melhorias. Segundo Zanelli, Borges-

Andrade e Bastos (2004, p. 145), a premissa é a de que altos níveis de motivação 

são capazes de melhorar o desempenho e garantir ganhos de produtividade. 

De acordo com Libâneo (2001), no setor administrativo de uma escola, 

concretizam-se os objetivos e funções das escolas. Essa ideia se fundamenta na 

realidade de que na secretaria ocorre todo o processo de documentação e 

escrituração. São os secretários e secretárias escolares que atendem ao público 

interno e externo à escola.  

Ainda para Libâneo (2001), a secretaria é responsável pela admissão e saída 

de alunos e alunas. É nesse setor que são organizados prontuários, sensos e 

diretrizes para o funcionamento escolar. Os profissionais responsáveis por esse 

setor participam ativamente do planejamento e coordenação de atividades. Dessa 
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forma, levanta-se a hipótese de que os profissionais que atuam nessa área sintam-

se sobrecarregados e, possivelmente, desmotivados.  

A escola é um ambiente onde as pessoas trabalham ativamente, pois há uma 

dinâmica de muita atividade, diariamente. A organização desse ambiente pode 

propiciar o desenvolvimento da competição, do isolamento das pessoas em suas 

funções e até a falta de comunicação, o que prejudica, significativamente, as 

relações interpessoais (ARAÚJO, 2009, p. 44). 

Assim, essa pesquisa visa verificar a realidade em que se inserem esses 

profissionais sob uma visão com enfoque na gestão de pessoas e motivação para o 

trabalho em organizações.  Profissionais motivados para realizarem seu trabalho, 

tanto individualmente como em grupo, chegam a melhores resultados. A motivação 

pode ser entendida como o principal combustível para a produtividade, com isso é 

importante que ela seja estudada e assim aplicada (GIL, 2014). 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar nível de motivação para o trabalho entre secretárias das escolas 

municipais de Fraiburgo e que ações podem contribuir para um clima favorável ao 

desenvolvimento dessas profissionais. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

· Levantar dados referentes à forma como se organiza o trabalho das 

secretárias escolares. 

· Levantar e analisar os níveis de motivação das secretárias, 

identificando fatores que as levam à motivação ou à desmotivação. 

· Sugerir melhorias que elevem os níveis de motivação do grupo em 

estudo. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção serão revisados os principais conceitos envolvidos neste 

trabalho, considerados relevantes para o alcance dos objetivos deste estudo. 

Apresentar-se-á, também, a metodologia, a análise dos dados e os resultados 

obtidos com a aplicação da pesquisa. 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 Gestão de Pessoas 

A Gestão de Pessoas é definida pela participação, capacitação, envolvimento 

e desenvolvimento do bem mais importante de uma organização que é o Capital 

Humano, que nada mais são que pessoas que a compõe. A área tem a função de 

humanizar as empresas e o departamento de recursos humanos promover, planejar, 

coordenar e controlar as atividades desenvolvidas relacionadas à seleção, direção, 

avaliação de desempenho funcional e comportamental, capacitação, qualificação, 

acompanhamento do pessoal da instituição como um todo (CHIAVENATO, 2010). 

A descoberta da relevância do fator humano na empresa veio a 
proporcionar o refinamento da ideologia da harmonização entre capital e 
trabalho, definida pelos teóricos da Administração Científica. Com efeito, 
pode-se dizer que as relações humanas constituem um processo de 
integração de indivíduos numa situação de trabalho, de modo a fazer com 
que os trabalhadores colaborem com a empresa e até encontrem satisfação 
de suas necessidades sociais e psicológicas (GIL, 2014, p. 19). 

Dutra (2009, p. 21) define gestão de pessoas como “[…] um conjunto de 

estratégias, técnicas e procedimentos focados na mobilização de talentos, 

potenciais, experiências e competências do quadro de colaboradores de uma 

organização, bem como a gestão e a operacionalização das normas internas e 

legais incidentes”. 

Originalmente, a Gestão de Pessoas no setor público apresenta duas funções 

básicas: processamento das atividades administrativas e a proposição de leis, 

regras e outros regulamentos relativos ao tema. A área caracteriza-se por priorizar 

tarefas rotineiras, renegando atividades estratégicas, como definição de políticas 

para recrutamento, qualificação, desenvolvimento e remuneração, para um segundo 

plano. Isso ocorre devido ao excesso de regulamentação e a falta de autonomia, 
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engessando ações inovadoras para a Gestão de Pessoas do setor público 

(MARCONI, 2003). 

A Gestão de Pessoas está deixando de ser a área voltada para trás, para o 
passado e para a tradição e algumas poucas vezes para o presente, para 
se constituir em uma área aprumada para frente, para o futuro e para o 
destino da empresa. Não mais a área que privilegia a tradição, para ser a 
área que focaliza o seu destino. Não mais a área que “vem de” e que anda 
de costas, para ser a área que “vai para” e que corre em direção ao futuro 
que está chegando. Esta será a gestão de pessoas de hoje e de amanhã 
[mas, para que isso ocorra, velhos modelos mentais precisam ser vencidos] 
(CHIAVENATO, 2010, p. 50). 

Lacombe e Heilborn (2003, p. 238) definem a gestão de pessoas como: 

Selecionar, formar e integrar um grupo de pessoas para trabalharem numa 
empresa como verdadeira equipe, com objetivos definidos; cada membro 
conhecendo seu papel, cooperando com os demais e “vestindo a camisa” 
para produzir resultados é a responsabilidade mais importante dos 
administradores. O trabalho de formar e integrar uma equipe pode levar 
vários anos e não há seguro contra a perda desse importante ativo. 

Segundo Chiavenato (2010), três aspectos para Gestão de Pessoas são 

fundamentais: 

ü As pessoas como seres humanos e não como recursos da 

organização;  

ü As pessoas como ativadoras inteligentes de recursos organizacionais 

capazes de proporcionar uma constante renovação e de dinamizar a 

organização; 

ü As pessoas como parceiras da organização, comprometidas e vistas 

como parte integrante e importante nas tomadas de decisão.  

A Gestão de Pessoas refere-se às práticas e às políticas necessárias para 

conduzir os aspectos relacionados às pessoas no trabalho de gerenciamento, 

especificamente à contratação, ao treinamento, à avaliação, à remuneração e ao 

ambiente seguro aos funcionários da organização (DESSLER, 2003). 

Partindo dessa percepção, a gestão de pessoas deve contribuir para que as 

organizações sejam eficientes por meio das pessoas, e assim buscar a cooperação 

dos indivíduos que atuam nas organizações tanto para o alcance de seus objetivos 

pessoais quanto para o alcance dos objetivos organizacionais (GIL, 2014). 

2.1.2 Motivação e  Fator Humano nas Organizações 

A motivação humana tem sido um dos principais desafios e grande 

preocupação da gestão organizacional moderna; e várias teorias tentam explicar o 
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sentido dessa força misteriosa que leva as pessoas a agirem de forma a alcançar 

seus objetivos. O que anteriormente era apenas um instrumento da área de 

Recursos Humanos, hoje passa a fazer parte da estratégia das empresas (SILVA; 

PEIXOTO; BATISTA, 2011). 

Robbins (2005, p. 132) define motivação como  

[...] o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos 
esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. [...]. Os 
três elementos-chave em nossa definição são intensidade, direção e 
persistência. Intensidade se refere a quanto esforço a pessoa depende. 
Este é o elemento a que mais referimos quando falamos em motivação. 
Contudo, a intensidade não é capaz de levar a resultados favoráveis, a 
menos que seja conduzida em uma direção que beneficie a organização. 

Como se vê, a motivação para o trabalho tem papel fundamental para o 

alcance de resultados. Motivar nem sempre é fácil. Nesse sentido, posicionam-se 

Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2004, p. 245) ao afirmarem que: 

Motivar os empregados é certamente uma difícil missão para os gestores 
em geral. O processo motivacional é demasiado complexo para ser 
explicado por uma única teoria. Além das conhecidas abordagens clássicas, 
tem surgido outras que podem ajudar a compreender melhor o tema. 
Certamente não há uma fórmula para se obter a motivação e o 
comprometimento. 

As relações entre trabalho e capital ganharam um novo ponto de vista com o 

passar dos anos. Nesse processo, as relações humanas merecem especial atenção. 

A descoberta da relevância do fator humano na empresa veio a 
proporcionar o refinamento da ideologia da harmonização entre capital e 
trabalho, definida pelos teóricos da Administração Científica. Com efeito, 
pode-se dizer que as relações humanas constituem um processo de 
integração de indivíduos numa situação de trabalho, de modo a fazer com 
que os trabalhadores colaborem com a empresa e até encontrem satisfação 
de suas necessidades sociais e psicológicas (GIL, 2014, p. 19). 

“Encontrar um significado no trabalho motiva a pessoa a crescer junto com a 

empresa, compatibilizando seus interesses aos objetivos empresariais” (VERGARA, 

2013, p. 66). 

As organizações não existem sem as pessoas. Apesar de todos os seus 

recursos organizacionais, como máquinas, equipamentos, instalações, capital 

financeiro, tecnologia, as organizações se solidificam em pessoas para poderem 

operar e funcionar de forma adequada em um ambiente cheio de oportunidades e 

ameaças (CHIAVENATO, 2005). 

O Capital Humano é realmente um conjunto de talentos, mas, para que seja 

excelente, ele precisa atuar em um contexto organizacional que lhe dê estrutura, 

segurança e o impulsione (CHIAVENATO, 2005). 
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“O funcionário tem necessidade de sentir-se seguro de que seu papel é 

realmente importante dentro da empresa, assim, poderá adquirir confiança nela e 

seu trabalho irá render cada vez mais” (VROOM, 2003, p. 6). 

A seguir será apresentada uma conceituação sobre Teorias Motivacionais, as 

quais são de fundamental importância para o alcance dos objetivos dessa pesquisa. 

2.1.3 Teorias Sobre Motivação 

De acordo com Robbins (2009), os anos 50 foram uma época marcante para 

o desenvolvimento dos conceitos sobre motivação. A teoria da Hierarquia das 

Necessidades, a Teoria X e Y e a Teoria dos dois Fatores são dessa época. 

 Segundo o mesmo autor, outras interpretações mais válidas surgiram desde 

então, porém, por aquelas serem os fundamentos sobre os quais as teorias 

modernas se desenvolveram e pelo fato de estarem em uso até os dias de hoje, 

torna-se necessário estudá-las para que se tenham condições de analisar a 

motivação em um ambiente de trabalho, tal como se propõe nesse trabalho. 

As teorias que primeiro estudaram a motivação procuravam encontrar um 

único estereótipo para todos os tipos de empregados e para qualquer tipo de 

organização. Apesar de ter isso em comum, cada modelo tinha seu posicionamento 

em relação aos seres humanos. As diversas teorias não anulam umas às outras, 

elas se complementam para propor uma visão mais abrangente do ser humano 

(BERGAMINI, 2008). 

Diante das diferentes interpretações, com o passar do tempo e a 

modernização do trabalho, as teorias se mostraram insuficientes ao focar somente 

em um fator motivacional para explicar qual a melhor filosofia a ser adotada para 

administrar pessoas. Portanto não dá para determinar que nenhuma teoria seja 

capaz de desvendar todas as características que possam motivar o ser humano 

(BERGAMINI, 2008). 

Ainda de acordo com Bergamini (2008, p. 30),  

[...] embora diferentes teorias sobre motivação tenham apresentado 
diferentes enfoques científicos a respeito das características e do processo 
em que ela corre, há considerações gerais que podem caracterizar-se como 
sintomas capazes de distingui-la de outros tipos de funções próprias do 
comportamento humano. 

As teorias que se sustentam no conceito de necessidade partem da premissa 

que há uma energia ou força que excita ou gera uma tensão interna no organismo, 
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experimentada subjetivamente como um impulso ou desejo para agir de modo que 

se reduza a força deste mesmo impulso, tensão ou desejo (GONDIN; SILVA, 2004).  

No próximo subtítulo é apresentada a Teoria da Hierarquia das Necessidades 

de Maslow, considerada a mais popular sobre o assunto e, portanto, de interesse 

também para essa pesquisa. 

2.1.3.1 Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 

O psicólogo Abraham Maslow entende que o comportamento humano pode 

ser analisado em função das necessidades que sente. Em sua teoria, ele apresentou 

cinco sistemas fundamentais de necessidades, distribuídos hierarquicamente, 

capazes de explicar o comportamento humano (CURY, 2000). 

Robbins (2005) afirma que, para Maslow o comportamento motivacional é 

explicado pelas necessidades humanas, a motivação é o resultado dos estímulos 

que agem com força sobre os indivíduos, levando os a ação.  

Para que haja ação ou reação é preciso que um estímulo seja implementado, 

seja decorrente de coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Esta teoria 

dá ideia de um ciclo, o Ciclo Motivacional (ROBBINS, 2005). 

Essas necessidades possuem diferentes graus de importância, e nesse 

sentido elas foram distribuídas em cinco grupos: fisiológicas, de segurança, sociais, 

de estima e de autorrealização (GIL, 2014).  

As necessidades se distinguem em dois tipos: primárias e secundárias 

(VERGARA, 2013, p. 77). 

Necessidades primárias são as fisiológicas e as de segurança. 
Necessidades fisiológicas dizem respeito à sobrevivência das pessoas.[...] 
São as necessidades mais baixas na hierarquia. As segundas estão 
relacionadas à necessidade de proteção contra alguma ameaça real ou 
imaginária.[...] Necessidades secundárias são as afetivo-sociais, as de 
estima e as de autorrealização, estas últimas constituindo o topo da 
hierarquia. Necessidades afetivo-sociais falam do desejo de amar e de ser 
amado, de pertencer a um grupo. Necessidades de estima relacionam-se à 
autoestima, desejo de ser reconhecido, prestígio, status. Necessidades de 
autorrealização dizem respeito à realização de nosso próprio potencial. 
Exemplo: tarefas desafiadoras. 

Na pirâmide, proposta por Maslow, ilustrada na Figura 1, é possível poder 

constatar a representação das necessidades, conforme descreve a teoria 

(ROBBINS, 2005). 
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Figura 1  -  Pirâmide das Necessidades de Maslow 

 
Fonte: Robbins, 2005. 

As necessidades, isoladamente, não levam à satisfação, conforme Oliveira 

(2010, p. 220) descreve: 

Os níveis propostos na hierarquia sucedem-se na ordem dada: somente 
após sentir que já está sendo atendido em dado nível na hierarquia das 
necessidades, o indivíduo passa a sentir a necessidade de atendimento do 
nível imediatamente mais elevado. [...] Em qualquer dos níveis dados, a 
satisfação das necessidades - ou a falta dessa satisfação - tem efeito sobre 
o indivíduo como um todo, e não sobre algum aspecto isolado de sua 
personalidade. 

Mesmo que a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow seja 

uma das mais difundidas que existe, segundo Robbins (2009), houve poucas 

comprovações tanto da organização das necessidades de acordo com as dimensões 

propostas pelo psicólogo americano, como do movimento ascendente de ativação a 

partir da satisfação de uma necessidade inferior. 

 Por isso, estuda-se também, a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, que 

será apresentada no subcapítulo a seguir. 

2.1.3.2 Teoria dos dois fatores de Herzberg 

Seguindo a linha das teorias, tem-se a teoria dos dois fatores de Herzberg. 

Esta, segundo Andrade e Amboni (2007), é caracterizada por dividir a motivação em 

dois fatores, dos quais seriam responsáveis em explicar o comportamento das 

pessoas em determinadas situações no trabalho, dentro das organizações. 
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Figura 2 - Fatores Satisfacientes e Insatisfacientes 
 

 
Fonte: (ANDRADE E AMBONI, 2007, p. 125). 

Herzberg, criador da Teoria dos Dois Fatores (1997, apud FERREIRA; 

FUERTH; ESTEVES, 2006, p. 61) define que:  

Os fatores envolvidos na produção da satisfação (e motivação) no trabalho 
são separados e distintos dos fatores que levam à insatisfação no trabalho. 
Já que é necessário considerar fatores separados, dependendo do fato de 
estarmos examinando a satisfação ou insatisfação no trabalho, segue-se 
que esses dois sentimentos não são antagônicos. 

Como exposto por Chiavenato (2002), Frederick Herzberg formulou a teoria 

dos dois fatores humanos para explicar o comportamento das pessoas em situação 

de trabalho, explicando os dois tipos de fatores da teoria de Herzberg:   

Fatores higiênicos. Referem-se às condições que rodeiam a pessoa 
enquanto trabalha, englobando as condições físicas e ambientais de 
trabalho, o salário, os benefícios sociais, as políticas da empresa, o tipo de 
supervisão recebido, o clima de relações entre empregados [...]  

Fatores motivacionais. Referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos 
deveres relacionados com o cargo em si. Produzem efeito duradouro de 
satisfação e de aumento de produtividade em níveis de excelência, isto é, 
acima dos níveis normais (CHIAVENATO, 2002, p. 87). 

A teoria orienta para que as empresas estejam atentas e cuidem desses dois 

fatores, os quais têm influência direta sobre o grau de satisfação ou insatisfação dos 

indivíduos no trabalho (OLIVEIRA, 2010). 

A Teoria dos Dois Fatores, proposta por Frederick Herzberg, segundo 

Andrade e Amboni (2007), é caracterizada por dividir a motivação em dois fatores, 

os quais seriam responsáveis por explicar o comportamento das pessoas em 

determinadas situações no trabalho, dentro das organizações. Conforme Figura 2. 
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A teoria dos dois fatores afirma que motivação pelo trabalho não é igual à 

satisfação com o ambiente de trabalho. Herzberg conclui que “[...] o oposto de 

satisfação não é insatisfação, mas não satisfação; o oposto de insatisfação não é 

satisfação, mas não insatisfação” (MAXIMIANO, 2012, p. 273). 

Na sequência, vê-se a explicação de outra teoria de interesse para essa 

pesquisa, a Teoria X e Y, de Douglas McGregor. 

2.1.3.3 Teoria X e Teoria Y de McGregor 

O conhecimento da teoria é fundado no conhecimento de cada administrador, 

gerando assim uma visão tradicional a respeito da motivação no trabalho. Já na 

visão dos colaboradores, varia com a competência e habilidade de cada um. Surge, 

então, através de fatos de comportamentos de colaboradores no trabalho, a teoria 

de Douglas McGregor, conhecida também por Teoria X e a Teoria Y (SILVA, 2004). 

Essa teoria expõe duas formas totalmente diferentes de ‘ver’ ou de ‘ser’ do 

colaborador. Marras (2011, p. 35, grifos nossos) exemplifica os dois tipos: 

Um trabalhador X, ou um trabalhador visto por um gerente de visão X, não 
gosta de trabalhar e o faz somente quando é compelido. Não gosta de 
assumir responsabilidade, é pouco ou nada ambicioso e busca acima de 
tudo segurança. Um trabalhador Y, ou um trabalhador visto por um gerente 
de visão Y, é alguém que, pelo contrário, sente-se bem no trabalho e busca 
atingir os objetivos que lhe são colocados, é alguém criativo e com 
potencialidade que podem e devem ser exploradas. Assim, a questão de ser 
X ou Y tanto pode se referir ao ‘ser’ do próprio indivíduo como ao ‘ser’ do 
gerente que o observa e o avalia. Em outra palavras, o trabalhador pode 
não ser X, mas pode ser visto como tal pelo gerente. Ou vice-versa. 

A teoria X define que o indivíduo não gosta do trabalho e, para fazê-lo, 

necessita ser coagido, controlado, dirigido, ameaçado. Assim sendo, nem mesmo a 

promessa de recompensa fará com que o indivíduo tenha motivação para o trabalho, 

já que não gosta de assumir responsabilidades, é pouco ou nada ambicioso e busca, 

acima de tudo, por segurança (KWASNICKA, 2003). 

A teoria Y considera que o desgaste do trabalho é tão comum como em 

qualquer outra atividade, por isso o indivíduo deve ter autocontrole para chegar aos 

objetivos que lhe são colocados. É um indivíduo que se sente bem no trabalho, é 

criativo e tem potencial que pode e deve ser explorado (KWASNICKA, 2003). 

Na sequência, será explicitada a Teoria do Reforço, de modo a elucidar seus 

conceitos e fundamentar a proposta de investigação dessa pesquisa. 
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2.1.3.4 Teoria do Reforço de Skinner 

Para Silva (2001, p. 248), “a teoria de Skinner propõe que, por meio das 

consequências do comportamento, os funcionários serão motivados a se comportar 

de maneiras pré-determinadas”.  

Existem dois tipos de reforços propostos pela teoria de Skinner, o reforço 

positivo e o negativo. Silva (2001, p. 249, grifos do autor) os define: 

O reforço positivo motiva o funcionário com recompensas pelo alto 
desempenho. As várias formas de reforço positivo variam desde um elogio 
verbal até uma premiação em dinheiro ou promoção. Os funcionários, 
todavia, podem diferir no modo de reagir às várias formas desse tipo de 
reforço [...]. O reforço negativo motiva os funcionários pelo encorajamento 
dos comportamentos que evitem consequências desfavoráveis. As várias 
formas de reforço negativo variam desde uma repreensão pelo resultado do 
trabalho até a demissão. 

Para Bowditch e Buono (2013, p. 49), “a maioria das críticas dirigidas à teoria 

do reforço se concentra em preocupações de ordem ética quanto à manipulação de 

trabalhadores e modificação do comportamento”.  

A teoria de Skinner pode ser útil no sentido de reforçar os pontos positivos, 

como elogios, reconhecimento, remuneração ou promoções (BOWDITH; BUONO, 

2013). Aí se encontra o ponto de interesse para essa pesquisa, uma vez que a 

motivação, de acordo com Bergamini (2008), é uma variedade de eventos que 

considera a necessidade de reduzir um estado íntimo de desequilíbrio, tendo por 

base a crença de que determinadas ações devem servir a este propósito. 

O termo motivação é geralmente utilizado como sinônimo de forças 

psicológicas, desejos, impulsos, instintos, necessidades, vontades, intenções, isto é, 

tudo aquilo que têm, em conjunto, a conotação de movimento ou ação. Ao estudar o 

comportamento humano, descobre-se que determinada força impele as pessoas a 

agir, seja no sentido de encontrar ou de fugir de determinadas situações 

(BERGAMINI, 2008).  

A seguir, apresenta-se a Teoria da Equidade devido a sua importância no que 

diz respeito às relações interpessoais. 

2.1.3.5 Teoria da Equidade 

Silva (2001, p. 245) afirma que a teoria da equidade se “estabelece quando 

um indivíduo avalia a justiça do resultado do seu trabalho relativamente ao resultado 
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dos trabalhos dos outros, e qualquer iniquidade (desequilíbrio) é percebida, então 

ocorre o estado mental de motivação”.   

Casado (2002, p. 255) define o grau da equidade como: 

[a] razão entre entrega individual (o esforço, por exemplo) e a recompensa 
(o pagamento), comparada a uma relação similar para outra pessoa que 
seja relevante em termos de comparação. O tema central da teoria 
motivacional é que o maior determinante do desempenho e da satisfação no 
trabalho é o grau de equidade ou iniquidade que um indivíduo percebe na 
situação profissional. 

Sobre a teoria da equidade, no contexto da administração pública, Bergue 

(2012, p. 34) afirma que esta teoria  

é especialmente potente para explicar determinados comportamentos das 
pessoas especificamente em organizações públicas porque esses 
ambientes tendem a privilegiar relações personalistas, fruto dos traços 
culturais patrimonialistas da gestão pública brasileira. Aliada a isso, temos a 
fragilidade das políticas de carreira e remuneração que não contemplam 
fatores de qualificação e desempenho capazes de justificar as 
diferenciações remuneratórias. 

De acordo com Robbins (2009), existem quatro pontos de referências que o 

colaborador pode usar na comparação:  

- Próprio interno: as experiências do funcionário em outra posição dentro da 

mesma empresa. 

 - Próprio externo: as experiências do funcionário em uma situação ou posição 

fora de sua atual empresa.  

- Outro interno: outra pessoa ou grupo da mesma empresa. 

- Outro externo: outra pessoa ou grupo de fora da empresa.  

Segundo Chiavenato (2010, p. 255), “[...] cada pessoa define um estado 

(equidade, inequidade negativa ou inequidade positiva) nas comparações feitas”. 

Apresenta-se, a seguir, a Teoria da Expectativa, onde a motivação é vista sob 

um enfoque contingencial. 

2.1.3.6 Teoria da expectativa  

A Teoria da expectativa, de Vitor Vroom, desenvolveu um modelo 

contingencial de motivação, através da observação de que o processo motivacional 

não depende apenas dos objetivos individuais, mas também do contexto de trabalho 

em que o indivíduo está inserido (ROBBINS, 2005). 

A essência dessa teoria é entender os objetivos de cada indivíduo, comparar 

esforços e remuneração, desempenho e recompensa, e também entre recompensa 
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e o atendimento de metas pessoais. Ressalta também, que apesar de se saber as 

necessidades do indivíduo necessariamente não quer dizer que o alto desempenho 

seja um meio de satisfazer as necessidades (ROBBINS, 2005). 

Primeiro: se eu der o máximo de meu esforço, isto será reconhecido em 
minha avaliação de desempenho? Para muitos trabalhadores, a resposta é: 
não. Por quê? Sua capacidade pode deixar a desejar, o que significa que, 
por mais que se esforcem, eles nunca terão um desempenho superior. 
Outra possibilidade é o funcionário, justa ou injustamente, achar que seu 
chefe não gosta dele. Consequentemente, sua expectativa é de 20 uma 
avaliação ruim, não importa o quanto se esforce. Estes exemplos sugerem 
que uma das possíveis causas da baixa motivação de um funcionário é que, 
não importa o quanto se esforce, nunca receberá uma boa avaliação de 
desempenho. Segundo: se eu obtiver uma boa avaliação de desempenho, 
isto resultará em alguma recompensa organizacional? Muitos trabalhadores 
percebem a relação desempenho-recompensa como fraca. O motivo é que 
as organizações recompensam muitas outras coisas além do desempenho. 
Por exemplo, quando a remuneração está de alguma forma ligada a fatores 
como tempo de casa, capacidade de cooperação ou bajulação do chefe, os 
funcionários podem perceber a relação desempenho – recompensa como 
fraca. Finalmente, se eu receber alguma recompensa, ela será atraente 
para mim? O funcionário trabalha duro na esperança de conseguir uma 
promoção, mas recebe somente um aumento de salário. Ou espera 
conseguir um trabalho mais desafiador e interessante, mas consegue 
algumas palavras elogiosas. Estes exemplos ilustram a necessidade de as 
recompensas serem adequadas às necessidades. Infelizmente, muitos 
executivos têm limitações quanto às recompensas que podem oferecer, o 
que dificulta a possibilidade de individualizá-las. Além disto, muitos 
executivos assumem erroneamente que todos os funcionários querem as 
mesmas coisas, deixando de perceber os efeitos motivacionais da 
diferenciação de recompensas (ROBBINS, 2005, p. 168). 

Para Vroom, a motivação é um processo que direciona as escolhas entre as 

diferentes possibilidades de comportamento do indivíduo, que avalia as 

consequências de cada alternativa de ação e satisfação, que deve ser vista como 

resultante de relações entre as expectativas que a pessoa desenvolve e os 

resultados esperados (ROBBINS, 2005). 

Casado (2002, p. 256) descreve os três conceitos de Vroom para um melhor 

entendimento: 

Valência: é a orientação afetiva em direção a resultados particulares.Pode-
se traduzi-la como preferência em direção, ou não, a determinados 
objetivos. Diz-se que algo tem valência positiva se atrai o comportamento 
em sua direção. Um objetivo de valência zero é aquele ao qual uma pessoa 
é indiferente. Um alvo de valência é aquele que o indivíduo prefere não 
buscar. Expectativa: é o grau em que a pessoa acredita, ou espera, que 
seus objetivos sejam atingidos. É definida como a crença de que 
determinado ato será seguido de um resultado em particular. Trata-se de 
uma associação entre ação. Força é similar ao conceito de energia para a 
ação. 

Segundo Robbins (2005), esta teoria tem como direcionamento principal três 

relações: 
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1) Relação esforço-desempenho: trata da percepção do indivíduo de que um 

determinado esforço pessoal irá levá-lo ao desempenho;  

2) Relação desempenho-recompensa: é o grau que o indivíduo acredita que o 

seu bom desempenho resultará no resultado esperado: a recompensa;  

3) Relação recompensas-metas pessoais: é o grau em que as recompensas 

organizacionais podem satisfazer as necessidades pessoais do indivíduo e a atração 

que as recompensas refletem sobre ele. Para Fleury; Fleury (2002, p. 257): 

A teoria da expectativa vê o indivíduo como um ser pensante que tem 
desejos e crenças e atua com base na antecipação e no planejamento dos 
eventos de sua vida, colocando em suas ações o esforço adequado e a 
direção apropriada de modo a atingir seus objetivos. 

É visto, a partir do exposto, que a teoria da expectativa leva em consideração 

principalmente a expectativa que o colaborador tem com relação ao prêmio pelo alto 

desempenho como fator de motivação (FLEURY; FLEURY, 2002).  

Após a exposição das teorias mais populares sobre motivação, serão 

apresentados os fatores que levam à motivação. 

2.1.4 Fatores Motivacionais  

Gil (2014, p. 210) explica que, “[...] eleger ‘favoritos’ favorece a animosidade 

dos colegas e consequentemente a perda da motivação para trabalhar em grupo”. 

Assim, vê-se que é preciso que se observem as pessoas sem preconceitos, 

concentrando a atenção principalmente nos fatores relacionados ao desempenho 

(GIL, 2014). 

Para Maximiano (2004, p. 280), os fatores motivacionais são três:  

[...] – motivação, comportamento e desempenho – que se apresentam 
estreitamente ligados. O desempenho é uma manifestação do 
comportamento humano nas organizações, podendo assim também ser 
motivado pelo próprio indivíduo (motivos internos) ou pela situação ou 
ambiente em que ele se encontra (motivos externos). 

Gil (2014) enfatiza também que os funcionários costumam ser incentivados a 

progredir de acordo com um padrão de metas a serem alcançados. Diante disso, 

cada avanço deve ser reconhecido e todos os seus êxitos devem ser elogiados e 

recebidos de modo animador.  

Gil (2014, p. 212) também acredita que, “à medida que se agrega maior 

diversidade e responsabilidade ao trabalho, obtém-se maior comprometimento dos 

empregados e favorece-se o desenvolvimento de novas habilidades”. 
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Os fatores internos são as necessidades e as qualidades, o comprometimento 

que cada pessoa possui que leva a realizar uma determinada tarefa ao invés de 

outra, são impulsos interiores. Se algum colaborador sabe que ele tem opção de 

crescimento dentro da organização, ele se sente encorajado a buscar o 

autodesenvolvimento. E esse fato pode estimular todos a se motivam para também 

buscar seu espaço (RIBEIRO, 2006). 

Fatores externos são os estímulos às necessidades oferecidas pelo ambiente 

em que o indivíduo está inserido, os objetivos que cada um persegue para 

satisfazerem-se profissionalmente ou pessoalmente. Isso faz surgir um sentimento 

de interesse, porque representa a recompensa que desejam alcançar. Trazem novos 

objetivos e experiências de fora para dentro da organização mantendo-se atualizado 

em relação às praticas utilizadas por o meio que o cerca. Isso torna também esse 

novo ambiente mais inseguro porque está com algumas informações desconhecidas 

para todos (RIBEIRO, 2006). 

No próximo capítulo será abordado um tema muito importante para a boa 

relação no ambiente de trabalho, o Feedback. 

2.1.5 Feedback 

Segundo Missel (2012), o feedback é uma técnica que tem objetivo em 

realizar retornos sistemáticos por meio dos quais gestores podem ajudar seus 

funcionários a tornarem-se conscientes de seus próprios desempenhos, sendo eles, 

negativos ou positivos. Pode-se dizer, portanto, que ambos os termos “avaliação de 

desempenho” e “feedback” na Gestão de Pessoas, interferem na avaliação e no 

retorno.  

A avaliação de desempenho, entretanto, é sistematizada e pode ocorrer em 

momento isolado, abrangendo um período de atividades e o feedback deve ser 

contínuo e ocorrer várias vezes, independente do período, de forma não 

sistematizada. Destaca-se, ainda, que outro diferencial é que a avaliação de 

desempenho precisa ser trabalhada antecipadamente e o seu instrumento avaliativo, 

seus objetivos e suas possíveis resultados, sejam amplamente divulgados, ao passo 

que o feedback pode ser realizado em qualquer momento com o colaborador 

(DUTRA, 2009).  
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De qualquer maneira, a prática do feedback pelos gestores, tem se mostrado 

uma forte aliada na Gestão de Pessoas pois, de acordo Missel (2012), a arte de dar 

e receber retorno sobre as atitudes e as atividades realizadas, tanto nas relações 

pessoais como profissionais, é indiscutivelmente o método mais eficaz para alcançar 

o resultado e o sucesso. Nesse contexto, os resultados do feedback, quando bem 

conduzidos, são positivos, possibilitando o crescimento do funcionário e da 

instituição. 

Para Dutra (2009), o desempenho das pessoas é dividido em três dimensões 

(desenvolvimento, esforço e comportamento), as quais devem ser tratadas de forma 

diferente. Segundo o autor, as empresas misturam essas três dimensões e acabam 

dando ênfase ao esforço e comportamento, quando na verdade deveriam estimular 

o desenvolvimento. Estimular o desenvolvimento significa incentivar o 

aprimoramento e qualificação constante do funcionário, gerando custo e beneficio 

para ambas as partes. 

Um dos fatores mais importantes na liderança é a comunicação. E esta 

comunicação reflete diretamente no desenvolvimento e entendimento de seus 

liderados. Willians (2005) cita que a comunicação significa manter as pessoas 

informadas, dando e recebendo feedbacks adequados, explicando decisões e 

políticas com franqueza e transparência. O líder tem um papel preponderante função 

de comunicador, devendo expressar de forma clara as crenças e os valores do 

ambiente em que atua. 

 2.1.6 Salários e Benefícios  

Segundo Castro (2002, p. 86), “o processo motivacional individual busca a 

manutenção do equilíbrio, sendo que a energia usada para este, vem da capacidade 

de cada um se auto- motivar [sic], a qual é desenvolvida ao longo do tempo”.  

Marras (2009, p. 179) afirma que: 

A remuneração por resultado é a forma mais praticada pelas organizações, 
no mercado brasileiro atual. Ela objetiva vincular o desempenho à 
produtividade, à qualidade dos resultados organizacionais, estimulando o 
trabalhador na busca da otimização do seu trabalho e das metas a que se 
propôs alcançar conjuntamente com a empresa. 

Dessa forma, um dos pontos que define a eficiência de uma empresa é uma 

administração racional de pessoal, essa matéria envolve o complexo problema 

“salário”; e umas das formas de amenizar as influências desse fator na produtividade 
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dos trabalhadores é através de uma boa Administração de Cargos e Salários 

(NASCIMENTO, 2001). 

Gil (2014) entende que motivação X remuneração por competências é um 

desafio que as organizações não podem fazer dele ‘um faz de conta’, a começar 

pelo processo de levantamento de competências dos indivíduos que nele existem e 

não deixar que na avaliação a autoestima de um candidato/colaborador seja mais 

valiosa do que suas competências. 

De acordo com Marras (2011, p. 137), “[...] denomina-se benefício o conjunto 

de programas ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema 

de salários. O somatório compõe a remuneração do empregado”. 

Dubrin (2003, p. 156) afirma que: 

 Os incentivos financeiros são mais eficazes quando estão ligados ao bom 
desempenho. A ligação do pagamento com o desempenho geralmente 
motiva as pessoas a trabalhar mais e melhor porque age como um 
reforçador. A abordagem recomendada é fixar o pagamento do empregado 
a um critério específico de desempenho e ligá-lo diretamente aos resultados 
de acréscimo de valor para a empresa. 

Dubrin (2003) salienta o ponto de vista de Jeffrey Pfeffer, que explica que as 

pessoas realmente trabalham por dinheiro, mas trabalham mais ainda para dar um 

significado às suas vidas. 

A classificação dos planos de benefícios pode ser quanto seus objetivos, 
em assistenciais, recreativos e supletivos. Os assistenciais visam certas 
condições de segurança e previdência para o funcionário e sua família. Os 
recreativos visam proporcionar diversão, recreação, higiene mental ao 
funcionário. Os planos supletivos visam proporcionar algumas facilidades, 
conveniência e utilidades para uma melhor qualidade de vida do funcionário 
(CHIAVENATO, 2010, p. 336). 

Chiavenato (2010) afirma, ainda neste sentido, que os benefícios sociais são 

facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as organizações oferecem aos 

seus colaboradores, no sentido de poupar-lhes esforços e preocupações. “Podem 

ser financiados, parcialmente ou totalmente, pela organização. Quase sempre não 

são pagos diretamente pelas pessoas. Contudo, constituem meios indispensáveis na 

manutenção de força de trabalho dentro de um nível satisfatório de satisfação e 

produtividade” (CHIAVENATO, 2010, p. 345). 

É importante que os profissionais que dirigem pessoas conheçam as 

vantagens dos benefícios. Chiavenato (2010) demonstra essas vantagens que 

aparecem ilustradas na figura 3. 
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Figura 3 - Vantagens dos Benefícios 

 
Fonte: Chiavenato (2010, p. 346) 

Dubrin (2003) afirma que as pessoas que trabalham esperam receber, pelo 

trabalho desenvolvido, não só a recompensa financeira, mas também o 

reconhecimento disso. O ideal é um trabalho que remunere bem e seja ao mesmo 

tempo estimulante, onde o indivíduo esteja satisfeito com o que faz sem precisar se 

preocupar com o dinheiro, pois o dinheiro é o motivador mais forte quando se têm 

problemas financeiros.  

Outro ponto é que, mesmo que as empresas ofereçam um trabalho 

estimulante, com vários benefícios, ainda assim elas devem oferecer um bom 

incentivo financeiro para atrair funcionários qualificados. Estes benefícios podem 

variar de uma empresa para outra, principalmente em função do porte, mas também 

variam em função da posição hierárquica que o indivíduo ocupa (MARRAS, 2011).  

Os objetivos organizacionais são satisfeitos na medida em que a empresa 
garante o atendimento das necessidades básicas (higiênicas, conforme a 
teoria de Herzberg) e, portanto, auxilia na manutenção de baixos índices de 
rotatividade e ausências, boa qualidade de vida dos empregados, redução 
do estresse, etc. isto torna a empresa competitiva no mercado de trabalho  
(MARRAS, 2009, p. 137). 

Para Bergamini (2008), quando alguém se propõe a um objetivo considerado 

como impossível de ser atingido pelo fato de não se ter recursos pessoais para 

tanto, a sensação de fracasso vivida pelo sujeito leva a diminuição da autoestima, o 

que representa uma séria frustração que, muito frequentemente precipita um estado 

interno no qual a autoimagem é seriamente danificada. É importante que seja feito 

uma análise prévia, pois recompensas podem criar problemas.  
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De acordo com Dubrin (2003), o argumento mais utilizado contra as 

recompensas financeiras é que elas focalizam excessivamente a atenção dos 

funcionários na recompensa, tais como dinheiro ou ações.  

No processo, os trabalhadores acabam perdendo as recompensas 

intrínsecas, como o prazer da realização. Em vez de estarem encantadas pelo 

trabalho que realizam, as pessoas ficam demasiadamente preocupadas com o 

tamanho da recompensa (DUBRIN, 2003).  

O desenvolvimento das pessoas na organização depende do relacionamento 

interpessoal, sendo o homem influenciável e influenciador pelo contexto 

organizacional de acordo com seu conjunto de valores (SILVA, 2001). Dessa forma, 

segue-se para o estudo das relações interpessoais e suas interferências sobre a 

motivação. 

2.1.7 Relações Interpessoais e Suas Interferências Sobre a Motivação 

Os fatores que mais influenciam no relacionamento interpessoal, de acordo 

com Silva (2001), são o respeito, a amizade, a cordialidade nas relações, a 

cooperação e o entrosamento dentro e fora da organização. As pessoas levam para 

o trabalho valores, crenças e expectativas inerentes ao seu “eu”, suas emoções e 

sentimentos que interferem no relacionamento interpessoal.   

 “Os seres humanos são essencialmente seres sociais, instintivamente 

motivados por uma necessidade de se relacionar. É nessa interação que descobrem 

suas próprias capacidades e as exercitam” (CARVALHO, 2009, p. 72).  

Para Silva (2001), a expressão “relações interpessoais” por si só, é muito 

ampla e exige uma definição operacional para o seu desenvolvimento. A ocorrência 

de uma relação entre os indivíduos implica necessariamente na existência de pelo 

menos duas pessoas que podem ser dois estranhos, dois amigos, dois colegas de 

estudo ou de trabalho, chefe e subordinado, marido e mulher, pai e filho, etc.  

Parece evidente que a unidade de trabalho é uma dupla, embora esta inclua o 

indivíduo frente às suas posses ou elementos do meio que não precisam ser 

exclusivamente pessoas (SILVA, 2001). 

Segue-se, na sequência, para o entendimento sobre como motivar pessoas. 
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2.1.8 Como Motivar Pessoas 

Para satisfazer os funcionários às empresas precisam oferecer recompensas 

que motivem seus funcionários, essas, segundo Vroom (2003), são: 

· Os funcionários precisam acreditar que o desempenho eficaz levará ao 

recebimento de uma bonificação ou à aprovação das demais.  

· Os funcionários precisam achar atraentes as recompensas oferecidas.  

· Os funcionários precisam acreditar que um determinado nível de 

esforço individual os fará alcançar os padrões de desempenho da 

empresa. 

 “É natural do ser humano querer ser reconhecido, por isso, muitas vezes 

dedica todo seu esforço num mesmo trabalho, esperando que, com isso, receba 

alguma recompensa pelo esforço que teve” (VERGARA, 2013, p. 48). 

É lembrado que, “os funcionários costumam ser incentivados a progredir de 

acordo com um padrão de metas a serem alcançados. Logo, cada avanço deve ser 

reconhecido e todos os seus êxitos devem ser elogiados e recebidos de modo 

animador” (GIL, 2014, p. 211). 

Gil (2014, p. 212) acredita que “à medida que se agrega maior diversidade e 

responsabilidade ao trabalho, obtém-se maior comprometimento dos empregados e 

favorece-se o desenvolvimento de novas habilidades”. 

[...] é importante que se leve em consideração a existência das diferenças 
individuais e culturais entre as pessoas quando se fala em motivação. Esse 
diferencial não só pode afetar significativamente a interpretação de um 
desejo, mas também o entendimento da maneira particular como as 
pessoas agem na busca dos seus objetivos (BERGAMINI, 2008, p. 32). 

Segundo Gil (2014), para o administrador planejar o seu sistema motivacional, 

ele deve estar atento para os seguintes incentivos: 

●Dinheiro – o mais usado incentivo possibilita o atendimento das 

necessidades básicas e de segurança, mas não pode de modo algum satisfazer as 

necessidades sociais e de autorrealização. 

●Segurança – Incentivo recebido na forma de assistência médica, hospitalar, 

ou através de práticas administrativas, com o objetivo de proporcionar a estabilidade 

desejada aos funcionários. Mas, se o salário não for suficiente para satisfazer as 

necessidades fisiológicas, a possível estabilidade não alcançará os efeitos 

desejados. 
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●Participação – Tem um resultado positivo para a organização, pois o 

funcionário participa do processo de tomada de decisão e das resoluções dos 

problemas do dia a dia, oferece uma maior integração e aumenta a sua segurança e 

autoconfiança.  

●Aperfeiçoamento profissional – Obtido quando o funcionário esta sempre em 

busca do constante aperfeiçoamento profissional, para que não fique desatualizado 

diante das novas técnicas, teorias e preceitos administrativos, que ele se sinta 

valorizado pela organização. 

●Avaliação de esforços – É dever de o administrador avaliar junto aos seus 

subordinados, que por mais simples que seja o seu trabalho, ele sempre será de 

grande importância para a organização. O reconhecimento é o objetivo que tem 

levado o funcionário a permanecer na organização; quer recebê-lo de seus 

superiores, da sociedade e dos seus companheiros; sente necessidade de ter sua 

importância reconhecida, as pessoas desejam ter uma elevada valorização de si 

mesmas. 

●Incentivo à criatividade – A criatividade é algo relativo ao homem e, quanto 

mais for estimulada, maior será a satisfação do indivíduo.  

Existem diferentes formas de motivá-los, portanto é importante lembrar que 

possuem necessidades que não variam de pessoa para pessoa, mas também numa 

pessoa conforme o momento (GIL, 2014).  

Gil (2014) listou algumas dicas que podem auxiliar no processo de motivar, 

são: 

· Valorize as pessoas: dar valor ao colaborador, e valorizar a importância 

dele na empresa;  

· Reconheça os avanços: saber quando o colaborador da o melhor de si 

para a empresa e parabenizá-lo;  

· Encoraje iniciativas: criar condições favoráveis para que o colaborador 

possa se sentir seguro no ambiente de trabalho, para que crie novas 

ideias e iniciativas;  

· Ofereça incentivos: obter metas para que conforme estejam sendo 

alcançadas, recebam bonificações ou premiações;  

· Enriqueça as funções: fazer com que o colaborador diversifique seus 

conhecimentos, com atividades menores, mais completas. 
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· Delegue autoridade: confiar no potencial do colaborador, ter 

responsabilidade de executar uma determinada tarefa, avaliar o 

desempenho e os resultados da organização.  

· Promova mudanças: buscar sempre evoluir, com conhecimento e 

novas técnicas a serem desenvolvidas. Portanto, é de grande 

importância que os gerentes tenham esse compromisso de motivar os 

seus colaboradores, pois quem executa as tarefas de forma motivada, 

faz com mais qualidade e melhora os resultados da organização. 

Compreendendo como motivar pessoas e tendo em vista o grupo humano 

investigado por essa pesquisa, apresentam-se a seguir, conceitos sobre gestão 

escolar. 

2.1.9 Gestão Escolar 

“O tema Gestão da Educação faz parte constante da discussão educacional 

na contemporaneidade e também está diretamente relacionado ao campo da 

administração” (ARAÚJO, 2009, p. 15).  

Araújo (2009, p. 20) define a gestão escolar democrática como: 

 [...] forma de possibilitar que todos os seres envolvidos na instituição 
possam exercer com maior assertividade sua cidadania, se relacionar 
melhor e alcançar a liberdade de expressão, por que cada um dos 
envolvidos carrega em si um conhecimento, que é único e que pode ser 
somado ao do seu colega e, no caso, por se tratar de escola, aos alunos. 
Essa troca faz com que a cada dia os envolvidos incorporem mais 
conhecimentos, sejam eles formais ou informais, tornando-os mais 
responsáveis, autônomos e criativos. 

Segundo Lück (2007): A escola é uma organização social constituída pela 

sociedade para cultivar e transmitir valores sociais elevados e contribuir para a 

formação de seus alunos, através de experiências de aprendizagem e ambiente 

educacional condizentes com os fundamentos, princípios e objetivos da educação. O 

seu ambiente é considerado de vital importância para o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas que disponibilizem aos alunos conhecerem o mundo e 

conhecerem-se no mundo, como condição para o desenvolvimento de sua 

capacidade de atuação cidadã.  

Através dessa afirmação, observa-se que a gestão democrática escolar deve 

ser voltada para a transformação dos agentes sociais, que neste caso são os 

alunos, por meio de ações que envolvam as comunidades locais e escolares, 
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visando a colaborar para a construção de uma sociedade baseada no respeito e na 

melhoria na qualidade de vida (LÜCK, 2007). 

O gestor democrático é um dos principais elementos para que se desenvolva 

a cidadania dentro das escolas. Esta cidadania só pode ser constituída por meio da 

participação e autonomia de todos que fazem parte desta comunidade. Assim, esse 

gestor deve promover o equilíbrio e a estrutura necessários e compatíveis com as 

ações democráticas (ARAÚJO, 2009). 

Paro (2008), aponta que a peculiaridade da administração escolar deriva “a) 

dos objetivos que se buscam alcançar com a escola; b) da natureza do processo 

que envolve essa busca” (PARO, 2008, p.151). 

Paro (2008) ainda defende uma visão de administração escolar que necessita 

saber buscar na essência da própria escola e dos objetivos que ela busca, os 

princípios, métodos e técnicas adequados ao incremento de sua racionalidade. Ou 

seja, a administração, seja ela escolar ou empresarial, não pode deixar de ter o 

desenvolvimento de seus princípios, métodos e técnicas intimamente relacionado 

com a sua natureza e seus princípios na tomada de decisões. 

Investigação, embora partindo de observação imediata, aí não se detenha, 
mas busque captar, pela mediação da atividade reflexiva, as múltiplas 
determinações dos fenômenos que procura estudar. Assim, nem a 
administração será vista apenas enquanto conjunto de princípios, métodos 
e técnicas, dos quais se examinarão a conveniência de serem aplicados na 
situação escolar, [...] A atividade administrativa não se dá no vazio, mas em 
condições históricas determinadas para atender a necessidades e 
interesses de pessoas e grupos. [...] A administração escolar está assim 
organicamente ligada à totalidade social, onde ela se realiza, exerce sua 
ação e onde, ao mesmo tempo, encontra as fontes de seus 
condicionamentos (LIBÂNEO, 2007, p. 123). 

Libâneo (2007) aponta que a tomada de decisão é o centro da organização e 

do processo administrativo e está relacionada às funções dos processos 

organizacionais como planejamento, direção e controle. Essa atividade é 

denominada de gestão. 

2.2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso, foram 

utilizados os procedimentos descritos nesse subcapítulo. Turato (2003, p. 153) 

explica que metodologia “é a disciplina que se ocupa de estudar e ordenar (no 

possível) os muitos métodos que concebemos, além de suas origens históricas, 
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seus embasamentos paradigmáticos acompanhados de suas relações teóricas, suas 

características estruturais e as especificidades de seus alvos”. 

2.2.1 Natureza da Pesquisa 

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003), é o caminho do pensamento 

a ser seguido. É o centro da teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a 

serem adotadas para construir uma realidade. A pesquisa é, assim, a atividade 

básica da ciência na sua construção da realidade.  

A presente pesquisa enquadra-se como de natureza quantitativa e qualitativa, 

pois os dados serão analisados de forma separada por gráficos e quadros. A autora 

do trabalho separou as questões por grupos, para levantar números que serão 

analisados qualitativamente, levantando hipóteses para os índices coletados e 

propondo melhorias ao final da pesquisa. 

A pesquisa qualitativa, ainda de acordo com Minayo (2003), é uma atividade 

da ciência que visa à construção da realidade, mas que se preocupa com as 

ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outro constructo das 

relações que não podem ser reduzidos à preparação de variáveis. 

Na abordagem qualitativa, “as interpretações individuais são peças de um 

mosaico organizacional que o pesquisador qualitativo precisa capturar para entender 

a complexidade pesquisada” (MIGUEL, 2012, p. 53).  

Esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população-alvo da 
pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada 
pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com 
base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 
isoladamente. 

Na visão de Appolinário (2011, p. 150), a pesquisa quantitativa é a 

modalidade em que “variáveis predeterminadas são mensuradas e expressas 

numericamente. Os resultados também são analisados com o uso preponderante de 

métodos quantitativos, por exemplo, estatístico”. 
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2.2.2 Tipo de Pesquisa 

Essa pesquisa utiliza-se de metodologia descritiva e insere-se na tipologia 

dos levantamentos e estudos de caso. As pesquisas de levantamento: 

[...] caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação 
de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema 
estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as 
conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2010, p. 50). 

Vergara (2014, p. 47) conceitua estudo de caso da seguinte forma: 

[...] é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma 
pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma 
comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade e 
detalhamento. Pode ou não ser realizado no campo. 

Gil (2010) diz que o estudo de caso é um modelo de pesquisa amplamente 

utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados. 

Sobre pesquisa descritiva, entende-se que “os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados sem que o pesquisador interfira 

neles” (CORRÊA, 2003, p. 54). 

As pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem 

ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 

está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática (GIL, 2010), como é o caso dessa pesquisa. 

Gressler (2004) passa que pesquisas descritivas geralmente envolvem 

número elevado de elementos, dos quais poucas variáveis são estudadas. Pesquisa 

descritiva não é uma mera tabulação de dados; requer um elemento interpretativo 

que se apresenta combinando, muitas vezes, comparação, contraste, mensuração, 

classificação, interpretação e avaliação. 

2.2.3 Delimitação do Universo 

O trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido no município de Fraiburgo 

– SC, junto às secretárias das escolas municipais. 



40 

Prodanov e Freitas (2013, p. 98) sugerem que “População (ou universo da 

pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características 

definidas para um determinado estudo”.  

No caso dessa pesquisa, serão abordadas 18 secretárias das escolas 

municipais de Fraiburgo, totalizando 100% do universo total de profissionais 

atuantes nas escolas desse nível. 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados para o referido trabalho de conclusão de curso foi realizada 

através de conversa informal e coleta de dados através de questionário. 

Andrade (2010, p. 137) escreve, sobre coleta de dados, o seguinte: 

[...] deve-se elaborar um plano que especifique os pontos de pesquisa e os 
critérios para a seleção dos possíveis entrevistados e dos informantes que 
responderão aos questionários ou formulários. [...] Os dados coletados 
serão posteriormente elaborados, analisados, interpretados e representados 
graficamente. Depois, será feita a discussão dos resultados da pesquisa, 
com base na análise e interpretação dos dados. 

Este estudo foi realizado mediante a utilização de dados primários. A 

definição de dados primários, de acordo com Churchill (2003, p. 2), são aqueles “[...] 

coletados especificamente para uma determinada investigação”. 

Segundo Gil (2010, p. 116), “a elaboração de um questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem 

redigidos. Naturalmente, não existem normas rígidas a respeito da elaboração do 

questionário”. 

2.2.5 Procedimento para Análise de Dados 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), a análise dos dados é uma das fases 

mais importantes da pesquisa, porque, a partir dela, é que serão apresentados os 

resultados e a conclusão da pesquisa, conclusão essa que poderá ser final ou 

apenas parcial, deixando margem para pesquisas posteriores. 

Para Andrade (2010, p. 139), a análise e interpretação são definidas da 

seguinte maneira:  

Inicia-se a análise pela apresentação e descrição dos dados coletados. 
Através da análise procura-se verificar as relações existentes entre o 
fenômeno estudado e outros fatores; os limites da validade dessas relações; 
buscam-se, também, esclarecimentos sobre a origem das relações. A 
interpretação procura um sentido mais amplo nas respostas, estabelecendo 
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uma rede de ligações entre os resultados da pesquisa, que são cotejados 
com outros conhecimentos anteriormente adquiridos. 

Para Gil (1999, p. 168), a “análise tem como objetivo organizar e sumariar os 

dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação”. 

Visando atender aos objetivos geral e específicos desse estudo, utilizaram-se, 

para essa pesquisa, apenas questões relativas à motivação. O questionário para as 

Secretárias das Escolas Municipais de Fraiburgo, conforme o Apêndice A, contém 

questões relativas ao perfil biográfico e profissional, que teve o intuito de conhecer 

os entrevistados e atingir os objetivos específicos.  

O questionário foi organizado iniciando com questões de gênero, idade e 

formação, com três perguntas abertas; sete questões em que as respostas são 

objetivas; dezessete questões com variáveis que vão de excelente a péssimo; e, 

concluindo, duas questões em que as variáveis avaliam o grau: alto, médio ou baixo. 

 As respostas ficam assim parametrizadas: as variáveis “excelente” e “ótimo” 

representam motivação; “bom” indica que o respondente não está nem motivado, 

nem desmotivado, ou seja, há neutralidade; e as variáveis “ruim” e “péssimo” 

indicam desmotivação. 

Os questionários foram construídos em linguagem clara e objetiva para que 

se garantisse o entendimento na coleta de dados, haja vista que as profissionais o 

responderam através do Google formulários, ou seja, sem a presença da 

pesquisadora.  

As profissionais tiveram um prazo de 30 dias para respondê-lo durante o mês 

de setembro de 2017. Todas as profissionais estavam aptas e qualificadas a 

responder a pesquisa.  

Dos 18 questionários enviados, retornaram apenas 14 respondidos. Para os 

demais não se obteve resposta, obtendo-se, assim, um retorno de 78%, índice 

representativo e que, ainda assim, oferece credibilidade em sua análise. 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nessa parte do trabalho, serão apresentados os dados coletados durante a 

pesquisa e também será executada a análise das informações baseada nas teorias 

motivacionais. 
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2.3.1 Levantamento de Dados Referentes à Forma Como se Organiza o Trabalho 

das Secretárias Escolares. 

Este subcapítulo foi construído mediante conversa com a pessoa responsável 

pelas secretarias escolares do município de Fraiburgo-SC e também baseando-se 

no documento que regulamenta a profissão Projeto Político – Pedagógico  na 

perspectiva de Educação Inclusiva. Esse momento torna-se fundamental para que 

se compreendam melhor as respostas obtidas junto às 14 secretárias que 

responderam à pesquisa. 

As escolas do município de Fraiburgo – SC têm como período de trabalho os 

seguintes horários: período matutino: das 07h45min às 11h45min; e vespertino: das 

13h15min às 17h15min. 

A secretaria é exercida por pessoa devidamente habilitada junto aos órgãos 

competentes, na forma de legislação vigente, respeitando os recessos escolares e 

feriados. O funcionamento da secretaria é ininterrupto e nos horários estabelecidos. 

A secretaria das escolas é responsável pelo envio de dados administrativos 

para a Secretaria Municipal de Educação, que os receberá e, após processá-los, 

remeterá cópias para serem arquivadas nas escolas.Todo o cadastro escolar do 

aluno está concentrado no Sistema Administrativo Escolar da Secretaria Municipal 

de Educação, que é preenchido pelo profissional responsável pela secretaria, ou 

seja, pela secretária. 

De acordo com informações obtidas junto à Secretaria Municipal da Educação 

de Fraiburgo, SC, compete à secretária: 

· Assegurar a preservação de documentos escolares, organizando o arquivo de 

forma que possa atender com eficiência a qualquer informação solicitada; 

· Cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações da direção; 

· Redigir e expedir toda a correspondência oficial da escola, submetendo-a à 

assinatura do/a diretor/a; 

· Organizar e manter em dia: regulamentos, instruções, circulares e despachos 

que dizem respeito às atividades da escola; 

· Arquivar fichas individuais e demais documentos dos alunos, recebidos do SAE 

(Sistema Administrativo Escolar); 

· Enviar as informações para o processamento dos históricos escolares dos 

alunos transferidos, bem como as informações necessárias para cadastrar os 
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alunos recebidos de outros educandários, enviar as informações para o 

processamento de boletins e fichas individuais dos alunos; 

· Preencher e assinar, juntamente com o diretor, os certificados e demais 

documentos referentes à vida escolar dos alunos;  

· Controlar a tramitação de documentos e processos da escola e exercer as 

demais funções que lhe forem atribuídas; 

· Executar as atividades que lhe forem delegadas pelos setores competentes; 

· Exercer outras atribuições inerentes à função. 

Constata-se que profissionais que ocupam essa função têm muitas 

atribuições que exigem concentração. Dessa forma, erros podem prejudicar o 

processo de geração de documentos.  

De acordo com Goulart Jr e Lipp (2011), os níveis de estresse de profissionais 

com muitas responsabilidades podem impactar sua vida pessoal e laboral. Por isso, 

analisar o nível em que se encontra a motivação dos profissionais que atuam em 

secretarias passa a ser fundamental não só para que se assegure a qualidade de 

vida dessas pessoas, mas, principalmente, para que tenham condições de 

desempenharem bem seu papel nas instituições de ensino onde atuam. 

2.3.2 Levantamento e Análise dos Níveis de Motivação das Secretárias, 

Identificando Fatores que as Levam à Motivação ou à Desmotivação. 

Neste subcapítulo, serão apresentados os dados coletados com a aplicação 

do questionário, que foi respondido por 14 das 18 secretárias das escolas municipais 

de Fraiburgo-SC. 

No início do questionário, foram feitas questões referentes à descrição do 

perfil das secretárias. As respostas apontaram que 100% delas são do gênero 

feminino. Dentre as secretárias, 57,1% possuem entre 20 e 30 anos, 35,7% 

possuem entre 31 e 50 anos e somente 7,1% estão com mais de 51 anos. Percebe-

se o predomínio de mulheres jovens assumindo essa função. 

Em relação ao grau de escolaridade, 50% das secretárias possuem ou 

cursam pós-graduação; outras 28,6% têm o ensino superior completo; e 21,4% 

estão cursando o ensino superior.   

O Gráfico 1 esclarece sobre o tempo em que as secretárias das escolas 

municipais atuam na função. 
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Gráfico 1 - Tempo de atuação em secretaria escolar 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Os dados do Gráfico 1 informam que 85,7% das secretárias estão atuando 

entre 1 e 10 anos e 14,3% entre 11 e 20 anos, o que passa uma informação 

importante, pois todas já possuem um tempo considerável na atividade de 

secretárias e puderam responder com consistência ao questionário.  

Os dados coletados também permitem inferir que a rotatividade da área é 

baixa. Assim, descerve-se o perfil das secretárias como mulheres, com idade 

predominante entre 20 e 30 anos, com curso superior completo, que atuam entre um 

e dez anos na função de secretárias. 

Para constatar como as profissionais se sentem em relação à motivação , 

perguntou-se qual o nível em que se encontra sua motivação para o trabalho. Os 

dados coletados encontram-se ilustrados no Gráfico 2.  

Gráfico 2 - Nível geral de motivação das secretárias  

  
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Os pencentuais descritos no Gráfico 2 mostram que a motivação das 

secretárias  está com o nível de 50% como “ótimo”; 28,6%, como “excelente”; e 

21,4%, como “bom”. Pode-se afirmar que a maioria delas está motivada, o que é 

positivo, já que a atividade exercida exige delas grande determinação e 

desdobramento para conseguirem fazer várias atividades ao mesmo tempo.  

No Quadro 1 são apresentadas as percepções das respondentes sobre a 

abertura que elas sentem a propor melhorias para os processos que envolvem o 

setor secretaria e sobre o quanto se sentem motivadas para trabalharem em horário 

extra. 

Quadro 1 - Percepções das secretárias  
Nível motivacional  Excelente Ótimo  Bom Ruim  Péssimo Total 

1. Motivação para propor melhorias 
nos processos  

14,3% 64,3% 14,3% 7,1% 0,0% 100% 

2. Motivação para participar de 
atividades em horário extra 

28,6% 42,9% 21,4% 0,0% 7,1% 100% 

Índice de Motivação 
75,05% 

POSITIVO 
17,85% 

NEUTRO 
7,1% 

NEGATIVO 
100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Com a questão 1 do Quadro 1, identifica-se o nível motivacional  das 

secretárias para propor melhorias. Há 14,3% delas que avaliaram como “excelente” 

a receptividade da instituição às suas propostas; e 64,3% delas responderam que é 

“ótimo”.  

Esses dados informam que o ambiente de trabalho é dinâmico e aberto a 

melhorias. Isso faz com que as profissionais se sintam parte da equipe e tenham 

desejo de expor suas ideias. Por outro lado, 14,3% das respondentes responderam 

a alternativa “bom”. Nesse caso, pode ser que não haja recusa para sugestões, mas 

também não há incentivo; e há, ainda, 7,1%  das secretárias que avaliaram a 

receptividade de suas sugestões como “ruim”.   

Os dados indicam um fato não muito incomum dentro das organizações, pois 

mesmo nos dias atuais ainda existem casos de colaboradores terem somente que 

cumprir ordens e não terem oportunidade de expor ideias.  

Na questão 2 do Quadro 1 é questionado o sentimento de motivação que as 

secretárias têm para participar de atividades escolares em horário extra. Delas, 

28,6% responderam “excelente” e 42,9% como “ótimo”.  
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Nas escolas é comum que sejam organizados eventos em horários fora da 

rotina de expediente normal, como reuniões com os pais e apresentações e eventos 

em datas comemorativas, bem como eventos para arrecadar fundos para a escola; e 

quem tem papel importante na organização desses eventos são as secretárias, por 

isso é importante que estejam motivadas a participar dessas atividades e, com as 

respostas positivas, é possível constatar que essa motivação existe para a maior 

parte delas, com 75,05%.  

Há, ainda, dentre as respostas, 21,4% que responderam que a motivação é 

boa para essas horas extras, o que traz a informação de que elas não acham ruim e 

nem bom. E 7,1% avaliam como “péssima”, o que diz que realmente é algo 

desagradavél para elas trabalharem em horário extra.  

É possível inferir que essas profissionais estejam desmotivadas a executar 

essas atividades, mas, como o índice é baixo, podem ser apenas casos isolados. 

Mesmo assim, sugerem-se propostas de melhoria no próximo subcapítulo que 

podem resolver a situação diagnosticada. 

Os valores totais do Quadro 1 onde as questões estão relacionadas a 

percepção delas em relação ao trabalho, eles trazem a informação que 75,05% das 

respondentes estão motivadas, e 17,85% estão no nível intermediário e somente 

7,1% delas se encontra desmotivada.  

Quadro 2 - Percepções das secretárias em relação ao ambiente de trabalho  
 

Nível motivacional em relação ao 
ambiente de trabalho 

 
Excelente 

 
Ótimo 

  
Bom 

 
Ruim  

 
Péssimo 

 
Total 

 
1)  Em que nível sua função é 

valorizada dentro da instituição? 
7,1% 35,7% 50,0% 7,2% 0,0% 100% 

2) Em que nível se sente respeitada 
pelos seus superiores? 

42,9% 21,4% 28,6% 7,1% 0,0% 100% 

3) Em que nível se sente respeitada 
pelos colegas de trabalho? 

21,4% 42,9% 28,6% 7,1% 0,0% 100% 

4) Como sente o trabalho de equipe 
na instituição onde trabalha? 

14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 100% 

 
Índice de Motivação 

 
 

53,57% 
POSITIVO 

41,07% 
NEUTRO 

5,36% 
NEGATIVO 

100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

No Quadro 2, a questão 1 buscou saber o nível em que as secretárias se 

sentem valorizadas na instituição onde atuam. Delas, 7,1% vê sua função valorizada 

de forma “excelente”; e 35,7%, como “ótimo”. 
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A valorização dessa função dentro de toda organização depende de vários 

fatores descritos no referencial teórico desse trabalho, como reconhecimento dos 

líderes, elogios, respeito dos colegas de trabalho, salário compatível com a função, 

distribuição de tarefas etc.  

Os dados coletados apresentam que o número de secretárias que realmente 

se sentem valorizadas nas instituições é baixo. Há 50% das respostas à variável 

“bom”. Isso permite inferir que a metade delas está no nível intermediário, que não 

se sente valorizada nem desvalorizada, o que é algo que merece atenção, pois, a 

neutralidade pode evoluir para positivo, mas também para negativo. Isso depende 

do reforço, que pode ser positivo ou negativo. 

 Assim, destaca-se que, quanto mais valorizado o colaborador se sentir, maior 

será seu comprometimento com a instituição e melhor irá executar suas atividades.  

Como ruim, vê-se que há 7,2% das secretárias que escolheram essa 

alternativa. Mais uma vez chama-se atenção para o fato de que é importante haver 

reforço positivo para que a desmotivação não se instale como algo prejudicial para a 

organização. A desmotivação impacta no trabalho executado e na qualidade do 

ambiente. 

Na questão 2 do Quadro 2 foi questionado o nível em que as secretárias se 

sentem respeitadas pelos seus superiores, e 42,9% delas responderam como 

“excelente”; e 21,4%, como “ótimo”. Esses valores são muito bons, visto que a 

motivação é definida também pelo tratamento entre líder e colaborador. Essa 

relação deve ser fundamentalmente de respeito e consideração entre as partes.  

Com a variável “bom” sendo escolhida por 28,6% das secretárias, tem-se um 

dado considerável, que permite inferir que há respeito, mas de forma clara e 

satisfatória.  

E aparece, ainda, com 7,1% das respostas, a opção “ruim”, que indica que o 

respeito é baixo entre líder e colaboradora; e isso acarreta desânimo e 

desmotivação. Novamente, sugere-se observar as propostas de melhoria feitas no 

capítulo subsequente para que se evolua para um quadro de satisfação. 

A questão 3 do Quadro 2 buscou identificar o nível de respeito entre as 

secretárias e os demais colegas de trabalho. Na opção “excelente”, obteve-se 21,4% 

de respostas; e, na opção “ótimo”, 42,9%.  

Esses números indicam que o clima de trabalho em equipe é, em maioria, 

bom, onde há respeito nas relações. Isso, muito provavelmente, de acordo com a 
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teoria defendida nesse trabalho, leva à motivação, pois trabalhar em um ambiente 

de respeito leva à satisfação e a um sentimento de valorização em relação à equipe 

de trabalho.  

A alternativa “bom” foi escolhida por 28,6% das secretárias. Este indicador 

merece atenção, visto que a variável “bom” representa um nível intermediário, e há, 

ainda, 7,1% das secretárias que optaram pela variável “ruim”.  

Analisando essas porcentagens, é importante dar atenção, talvez trabalhando 

com a equipe para descobrir onde há essa insatisfação que gera a falta de respeito 

e prejudica o clima organizacional, impactando a motivação.  

Na questão 4 do quadro 3, as secretárias foram questionadas sobre o 

trabalho em equipe; e 14,3% delas o avaliaram como excelente, e 28,6%, como 

ótimo. Pode-se considerar um número baixo, já que as secretárias possuem várias 

responsabilidades e precisam da equipe para que tudo saia da maneira desejada.  

Como “bom”, 57,1% delas avaliaram o trabalho em equipe, uma porcentagem 

que traz a informação de que o sentimento de equipe existe, mas não de maneira 

satisfatória. Isso pode ser visto como um sinal de atenção, pois as secretárias 

precisam de auxílio na execução de tantas atividades que são de sua 

responsabilidade e, quando uma organização trabalha em equipe, todos saem 

ganhando.  

Os valores totais do Quadro 2, onde as questões estão relacionadas à 

percepção delas em relação ao ambiente de trabalho, os dados trazem a informação 

de que 53,57% das respondentes estão motivadas, 41,07% estão no nível 

intermediário, e somente 5,36% delas se encontra desmotivada.   

Pode-se dar destaque ao número intermediáio, onde 41,07% responderam 

como bom, o que significa que muitas delas não estão desmotivadas, mas correm o 

risco devido a falta de satisfação total. 

No Gráfico 3 demonstram-se os dados referente à questão onde se avaliou 

qual a visão das secretárias em relação ao seu posto de trabalho. O objetivo foi o de 

investigar se elas acham que outras pessoas gostariam de estar em seu lugar. Isso 

é importante como fator motivacional, pois ocupar cargos desejados por outras 

pessoas melhora a autoestima da pessoa que o ocupa. A pessoa sente-se 

competente e se esforça para se manter digna de ocupar tal cargo. 
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Gráfico 3 – Percepção sobre se outras pessoas gostariam de estar no seu 
posto de trabalho 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Conforme Gráfico 3, as respostas identificaram a visão das secretárias em 

relação a seu posto na instituição. Isso envolve saber se elas consideram que as 

outras pessoas gostariam de estar em seus lugares, e 92,9% delas responderam 

que “sim”.  

Esse número expressa um índice muito importante, pois as profissionais se 

veem em uma posição privilegiada, o que traz motivação e demonstra que estão 

satisfeitas.  

Somente 7,1% delas responderão que “não” veem que outras pessoas 

gostariam de ocupar sua posição na instituição, um número relativamente baixo 

comparado às respostas positivas, mesmo assim, como apareceu um indicador 

negativo, sugere-se atenção às propostas de melhoria sugeridas neste trabalho. 

O Gráfico 4 revela os dados coletados ao perguntar às secretária se elas já se 

sentiram ameaçadas por questões políticas, já que a função delas está atrelada à 

Prefeitura Municipal. 
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Gráfico 4 - Percepção sobre ameaça por questões políticas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Conforme o Gráfico 4, é possível constatar que 78,6% das profissionais não 

se sentem ameaçadas por questões políticas e que 21,4% delas, sim. As respostas 

negativas à questão revelam uma realidade boa dentro dessas instituições, 

mostrando que, mesmo sendo organizações públicas, a política não é um fator 

ameaçador, haja vista merecerem ocupar o cargo. Mesmo assim, há as respostas 

positivas, com 21,4%, que denotam a realidade comum a quem ocupa cargos 

públicos, sendo, algumas vezes, mesmo com a meritocracia, ameaçado pela 

insegurança. 

No Gráfico 5, encontram-se dados referentes às percepções sobre os 

treinamentos e suas contribuições efetivas ao trabalho das profissionais 

respondentes dessa pesquisa. 

Gráfico 5 - Percepção sobre os treinamentos  

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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O Gráfico 5 demonstra que 100% das secretárias sentem que os 

treinamentos recebidos efetivamente contribuem para o exercício de sua função. 

Esse número é favorável às instituições escolares, já que o treinamento leva as 

secretárias a desenvolverem o sentimento de valorização pela organização, traz 

renovação de conhecimentos e conceitos, fazendo com que elas se sintam 

instigadas a ajudar a solucionar problemas do cotidiano. Essa realidade certamente 

contribui para o reforço positivo da motivação das profissionais. 

Na sequência da pesquisa, veio a questão referente ao aproveitamento 

desses treinamentos caso a secretária deixasse a instituição em que atua para 

trabalhar em outro local.  

Novamente, obtiveram-se 100% das respostas positivas, mostrando que os 

treinamentos recebidos pelas secretárias escolares do município de Fraiburgo são 

bem aproveitados, e que as colaboradoras utilizam o conhecimento adquirido em 

suas funções diárias. Além disso, demonstra que o sistema de educação do 

município se preocupa em treiná-las para melhoria profissional e pessoal.  

Quadro 3 - Percepções das secretárias em relação à instituição 
 

Nível motivacional em relação à 
instituição 

 
Excelente 

 
Ótimo 

  
Bom 

 
Ruim 

  
Péssimo 

 

 
Total 

1) Nível de satisfação com a 
remuneração recebida atualmente  

7,1% 50,0% 42,9% 0,0% 0,0% 100% 

2) Nível de satisfação quanto aos 
benefícios que recebe  

7,1% 71,4% 21,4% 0,0% 0,0% 100% 

3) Nível de segurança para passar 
e receber informações em seu 

ambiente de trabalho 
21,40% 57,10% 14,30% 0,0% 7,10% 100% 

4) Como avalia as condições de 
segurança do ambiente de 

trabalho 
28,60% 35,70% 35,70% 0,0% 0,0% 100% 

Índice de Motivação 
 

69,63% 
POSITIVO 

28,59% 
NEUTRO 

1,78% 
NEGATIVO 

100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

No Quadro 3, a questão 1 se refere à satisfação pela remuneração recebida 

pelas profissionais, e 7,1% das secretárias avaliam-na como “excelente”; e 50%, 

como “ótimo”.  

Segundo o referencial teórico desse estudo, a remuneração tem grande 

impacto na motivação dos trabalhadores, pois é um incentivo e uma forma de 

reconhecimento do trabalho feito. Os números passam a informação de que a 
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metade das colaboradoras está satisfeita com a remuneração recebida, o que indica 

para estas profissionais motivação.  

Entretanto, das secretárias, há 42,9% que escolheram a variável “bom”, ou 

seja, encontram-se em um nível intermediário. Esse número indica a realidade de 

grande parte dos trabalhadores, os quais não sentem ganhar pouco, mas um 

aumento salarial seria motivador, animador.  

Na questão 2 do quadro 3, buscou-se saber o nível de satisfação das 

secretárias em relação aos benefícios recebidos, e 7,1% delas respondeu como 

“excelente” e 71,4% como “ótimo”, uma porcentagem muito significativa, mostrando 

que estão satisfeitas.  

Os benefícios recebidos são um forte item motivador, conforme descrito no 

referencial teórico desse trabalho, quanto melhor forem os benefícios, mais 

valorizado o colaborador se sente. Há 21,4% das respostas centralizadas no 

indicador “bom”, que indica neutralidade. O que mostra que a instituição está 

oferecendo benefícios que estão agradando. Nenhuma das respostas foi de 

insatisfação. 

A questão 3 do quadro 3 abordou a segurança para recebimento e passagem 

de informações na instituição, e 21,4% avaliou essa segurança como “excelente”; e 

57,1%, como “bom”, mostrando que elas se sentem seguras. As respostas à opção 

“bom” foram de 14,3%, um valor relativamente baixo, e 7,1% como péssimo. Esses 

indicadores requerem atenção, pois podem interferir no nível motivacional das 

profissionais. 

Os valores totais do Quadro 3 onde as questões abordaram a visão das 

secretárias em relação a instituição que atuam, eles trazem a informação que 

69,63% das respondentes estão motivadas, e 28,59% estão no nível intermediário e 

somente 1,78% delas se encontra desmotivada.  

Como as secretárias atendem ao público externo à organização escolar, na 

figura de pais de alunos e comunidade em que a escola se insere, perguntou-se 

sobre se já se sentiram desrespeitadas pelo público externo à escola. Os dados 

coletados estão demonstrados nos Gráficos 6 e 7. 

No gráfico 6, as secretárias revelam se já se sentiram ofendidas por alguém 

externo ao ambiente escolar. E, no gráfico 7, encontram-se dados referentes ao que 

se solicitou para as que já sofreram desrespeito. Elas apontaram como se sentiram, 
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revelando sua capacidade de resiliência e elaboração do sentimento provocado pela 

situação adversa. 

Gráfico 6 - Nível em que se sentiram desrespeitadas pelo público externo 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Gráfico 7 - Em caso afirmativo, como se sentiram em relação à ofensa 
recebida. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

O Gráfico 6 revela que, sim, 50% das secretárias já foram ofendidas por 

pessoas externas à escola; e 50%, não. Instituições públicas como escolas estão 

abertas para atendimento da população e, no seu cotidiano, nem sempre existe 

compreensão.   

Diariamente, os meios de comunicação passam notícias de casos de 

desrespeito a funcionários públicos e, na educação, esse fato é cada vez mais 
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comum. Isso prejudica o ambiente de trabalho e, principalmente, o profissional, 

muitas vezes levando-o até mesmo a desenvolver doenças psicológicas.  

Para as respostas positivas, foi questionado o impacto que esse desrespeito 

teve, onde o Gráfico 7 demonstra que para 45,5%, o fato não as afetou. Isso é bom, 

demonstra preparo e estabilidade emocional das mesmas. 

 Há 45,5% que respondeu que entendia que o momento era passageiro e não 

as afetaria em sua qualidade de vida. Esse indicador novamente demonstra que as 

profissionais souberam contornar a situação.  

Entretanto, 9,1% das secretárias responderam que aceitaram o 

acontecimento porque o desrespeito a funcionários públicos é comum, o que 

demonstra uma realidade triste e indignante, já que todos merecem ser tratados com 

respeito em seu local de trabalho.  

É importante que o profissional se reconheça como importante e que tenha 

segurança no exercício de sua função, por isso, no quadro 4, revelam-se as 

percepções das secretárias quanto à visão de si próprias como profissionais. 

Quadro 4 - Percepções das Secretárias em relação a sua atuação 
Nível motivacional como 

profissional 
Excelente Ótimo Bom Ruim Péssimo 

 
Total 

1) Atuação como garantia de 
que todos os processos 

aconteçam corretamente. 
21,40% 71,40% 7,20% 0,0% 0,0% 100% 

2) Forma como trata as pessoas 
em seu ambiente de trabalho. 

50% 42,90% 7,10% 0,0% 0,0% 100% 

3) Forma como trata pessoas da 
comunidade que procuram seu 

setor  
42,90% 57,10% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

Índice de Percepção 
95,23% 

POSITIVO 
4,77% 

NEUTRO 
0,0% 

NEGATIVO 
100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

No Quadro 4, a pergunta 1 foi em relação à atuação das secretárias, 

identificando se elas veem sua atuação como garantia de que todos os processos 

ocorram corretamente, e 21,4% delas avaliaram sua atuação nesse sentido como 

“excelente”; e 71,4%, como “ótimo”.  

São números que mostram o quanto as colaboradoras estão confiantes no 

desenvolvimento de suas atividades e que sabem a importância que seu 

profissionalismo tem para  instituição. Reconhecer suas próprias qualidades mostra 
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que essas profissionais são confiantes e buscam desenvolver seu trabalho da 

melhor maneira possível. 

A opção “bom” foi escolhida por 7,20%, um número baixo diante das 

poncentagens das respostas positivas, indicando, novamente, casos isolados, mas 

que merecem atenção. 

A questão 2 do Quadro 4 abordou a questão do tratamento que as secretárias 

dispensam às pessoas em seu ambiente de trabalho, e 50% delas avaliaram sua 

atuação como “excelente”, e 42,9% como “ótimo”. Os números são representativos, 

denotando que elas se esforçam para que suas relações com os demais seja de 

qualidade.  

Esses dados permitem inferir que o ambiente de trabalho é de boa qualidade. 

Por outro lado,  7,1% delas respondeu “bom”, indicando que o tratamento é neutro.  

Deve-se lembrar, novamente, que a neutralidade tende a evoluir para melhor ou 

para pior. Assim, é preciso cuidar para que a evolução seja positiva. 

Na terceira questão do Quadro 4 foi abordado o atendimento das secretárias 

em relação ao público que busca seus serviços na secretaria, e 42,9% avaliaram 

sua atuação com a variável “excelente”, e 57,1% delas, com “ótimo”.  

Esses números são favoráveis às boas relações, demonstrando que as 

profissionais possuem disponibilidade para o atendimento e procuram atender a 

todos da melhor maneira possível, um dado importante já que nas escolas 

geralmente o público possui o primeiro contato com as secretárias. 

Os valores totais do Quadro 4 onde as questões abordaram a visão das 

secretárias em relaçãoa a atuação delas, eles trazem a informação que 95,23% das 

respondentes estão motivadas, e 4,77% estão no nível intermediário.  

É possivel afirmar que a maioria delas tem uma visão de sua atuação ótima, 

que trabalham com motivação e veem sua função com importancia. Gostar do que 

faz traz além de um clima bom para o ambiente de trabalho, motivação e desejo de 

crescimento para essas profissionais. 

E a porcentagem de 4,77% fica pequena, mostrando que a desmotivção 

nesse ambito pode ser um  caso isolado. 

O Gráfico 8 traz os dados coletados quando se perguntou às secretárias se 

elas, em algum momento, já sentiram que, sem a presença delas, as coisas não 

aconteceriam. 
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Gráfico 8 - Percepção sobre sua presença para que as atividades aconteçam 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

O Gráfico 8 revela a importância que a secretária vê em suas funções, e 76% 

avaliou sua presença como fundamental para que as coisas aconteçam, 

respondendo à pergunta com “sim”, ou seja, veem que sem elas as coisas não 

aconteceriam. Isso indica que a motivação delas é boa, mas também pode indicar 

sobrecarga de trabalho.  

Vê-se, aqui, uma nova possibilidade de pesquisa que investigue a fundo a 

real situação. Mesmo com dados limitados, percebe-se que esse número aponta 

para a autoconfiança delas como profissonais que sabem o quanto seu trabalho é 

importante para a escola.  

Há 21,4% das secretárias que respondeu que não têm essa visão, que não 

veem seu trabalho com tamanha impotância, mostrando um indicador a ser avaliado. 

Estariam essas secretárias se sentindo pouco importantes ou elas não têm se 

esforçado para se tornarem importantes no processo? Uma nova pesquisa pode 

revelar esse cenário. 

 O Gráfico 9 ilustra os dados coletados quando se perguntou às secretárias 

sobre o grau de burocracia dentro do estabelecimento em que atuam. Lembra-se de 

que a burocracia é necessária, mas pode engessar os processos e trazer estresse 

aos profissionais. Quando se trata de instituições públicas, como escolas, é comum 

que haja um elevado índice de burocracia para o desenvolver das atividades do 

cotidiano. 
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Gráfico 9 - Nível de burocracia nos processos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

Segundo o Gráfico 9, é possivel verificar que 50% das secretárias 

responderam que existe um alto grau  burocracia em seu dia a dia; 42,9% delas 

avaliaram a burocracia em grau médio; e somente 7,1% avaliou como baixo.  

Diante dos dados é possível verificar que a burocracia é alta e que pode 

interferir fortemente nos processos e, consequentemente, na motivação dos 

profissionais envolvidos. 

Na sequência da análise dos dados coletados para essa pesquisa, serão 

apresentadas e analisadas as questões abertas feitas às 14 secretárias que 

responderam ao questionário. A primeira abordagem foi referente ao principal 

entrave para que consigam ser eficientes e eficazes no desempenho de suas 

funções. Pode-se verificar, no Quadro 5, as respostas mais comuns, a partir das 

quais é possível verificar que os principais problemas abordados foram: a falta de 

tempo que elas possuem para executar as atividades solicitadas; o trabalho em 

equipe também foi colocado em questão, o qual as secretárias veem como um 

entrave. Devido a muitas tarefas a fazer em pouco tempo, elas revelam, também, 

que sentem ansiedade. Todos os fatores descritos tendem a levar o colaborador a 

um quadro de desmotivação. 

Quadro 5 - Principais entraves para execução do trabalho 
Respostas comuns ao questionamento sobre os principais entraves ao desempenho  

Falta de tempo (5) 

Trabalho em equipe (2)  

Ansiedade (4)  
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
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Outra questão foi em relação à produtividade das secretárias, solicitando que 

elas avaliassem o que veem que poderiam melhorar para potencializar sua 

produtividade. No Quadro 6, têm-se as respostas mais recorrentes.  

Quadro 6 - O que fazer para melhorar a produtividade 
Respostas Comuns ao questionamento sobre como melhorar a produtividade 

Organização de horários e tarefas (6)  

Treinamentos (2) 

Ambiente reservado (5)  

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

As secretárias pontuaram que a organização das tarefas e horários ajudaria a 

aumentar sua produtividade, pois um fato comum é de sobrecarga de trabalho sobre 

elas. Outro ponto levantado foi treinamento, mesmo elas tendo avaliado bem essa 

variável, apontaram a necessidade de sempre se atualizarem.  

E, por último, outro ponto foi referente ao ambiente de trabalho, onde 

levantaram a necessidade de um ambiente mais reservado para poderem executar 

as atividades que exigem mais concentração delas.Isso confirma também o que 

afirmaram sobre a forte presença de procedimentos burocráticos em sua função. 

A última questão aberta abordada foi sobre o que as secretárias mudariam 

em sua forma de agir no desempenho de suas funções, as respostas mas 

recorrentes estão expostas no quadro 7. 

Quadro 7 - Mudanças necessárias para melhor desempenho 
Respostas Comuns ao questionamento sobre o que mudar para melhorar o desempenho 

Mais prazo para atividades (6) 

Diminuir a ansiedade (7) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

As respostas mais comuns foram em relação ao curto tempo para execução 

de suas atividades. A ansiedade para conseguir executar tudo no tempo necessário 

também aparece como agente estressor, que elas mudariam.  

2.3.3 Sugestões de Melhorias que Elevem os Níveis de Motivação do Grupo em 

Estudo 

A motivação é um tema que cada vez ganha mais espaço em todas as 

organizações. Melhorar os níveis de motivação traz benefícios tanto para os 
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colaboradores quanto para os empregadores. Descobrir os níveis de satisfação dos 

colaboradores traz respostas a vários problemas do dia a dia e mostra caminhos a 

seguir para melhorar.  

A luta das escolas para alcançar a maioria das crianças da comunidade e 

fazer com que todos façam parte da educação delas é constante e, para que o 

objetivo maior seja alcançado, é importante que todos os envolvidos se sintam 

motivados. A educação brasileira ainda tem muito para crescer, e com a 

colaboração de pessoas motivadas esse crescimento se torna possível. 

Diante dos dados coletados, as sugestões que podem ser feitas para melhoria 

do desempenho das funções das secretárias das escolas do município de 

Fraiburgo,SC são as seguintes:  

· Organização de um ambiente reservado para atividades que exijam 

maior concentração.   

· Divisão de trabalho.  

· Incentivar o trabalho em equipe 

· Acompanhar a equipe, buscando feedback de suas rotinas de trabalho. 

· Implementar concurso público para seleção. 

Quando se trata de atividades onde a necessidade de análise de dados com 

atenção, a interrupção da concentração pode interferir na qualidade do resultado 

esperado. A necessidade de um ambiente reservado em uma secretaria escolar é 

algo que se pode ver em várias instituições, pois as secretárias precisam entregar 

relatórios e fazer lançamentos onde não pode haver erros, e as muitas interrupções 

acabam atrapalhando. Se houver uma sala reservada, onde elas poderão trabalhar, 

quando em procedimentos mais delicados sem interferências, com certeza, terão 

melhor rendimento e qualidade nos resultados. Isso afetará, consequentemente, o 

nível de motivação dessas profissionais, que se sentirão valorizadas, pelo respeito 

que receberão à execução de suas tarefas. 

A sobrecarga na rotina das secretárias, levantada pela pesquisa, demonstra a 

necessidade de uma melhor divisão de tarefas. Assim, as secretárias poderão 

trabalhar sem pressão. O trabalho em equipe precisa ser reavaliado e todos 

precisam trabalhar juntos, com atividades bem distribuídas. Isso trará maior 

produtividade e diminuirá a ansiedade citada por elas. 
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Mesmo não tendo números altos de insatisfação, é visto que o 

acompanhamento rotineiro das equipes de trabalho é necessário. Assim, poderão 

ser identificados quais os problemas que, não só as secretárias, mas outros setores 

enfrentam.  

Deve haver um diálogo mais estreito entre todos, porque a exposição de 

ideias, problemas, novidades e sugestões só traz crescimento. A motivação ocorre 

quando as pessoas de um grupo de trabalho são ouvidas e respeitadas em suas 

ideias e opiniões. 

Dar um feedback para equipes de trabalho também é fator determinante para 

a motivação, pois quanto mais o colaborador sabe como está sendo visto, mais 

motivado ele será a trabalhar e produzir com qualidade, bem como atuará para 

corrigir eventuais falhas em seu comportamento laboral. Para se conseguir isso , é 

preciso dar treinamento para os gestores , para que aprendam a tratar as formas de 

feedback, e consigam aplica-las da melhor maneira. 

A última sugestão é referente à contratação das secretárias, pois a 

instabilidade em seus cargos é presente e, por isso, sugere-se a implantação de 

concurso público. Isso traria a estabilidade e garantia necessárias para que seu 

empenho não seja descontinuado. A cada nova eleição, há possibilidade de 

mudança, e isso causa insegurança. O concurso viria estabilizar a permanência das 

profissionais e regularia de forma consistente os benefícios da categoria. Através 

dos conhecimentos adquiridos, elas poderiam ser classificadas e assumiriam o 

cargo definitivamente.  

O ambiente escolar é um ambiente dinâmico, onde se lida com crianças de 

diversas idades, com os pais e com a comunidade em geral, por isso exige que os 

profissionais que nela atuam tenham dinamismo e receptividade para acolher essa 

comunidade. É importante que todos se sintam motivados e reconhecidos como 

peças-chave para o crescimento intelectual dos alunos. Quanto melhor a qualidade 

do ambiente de trabalho, maior será a motivação despertada.  
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3 CONCLUSÃO 

A partir da proposta de pesquisa desse trabalho, apresentam-se as 

conclusões a que se chegou ao analisar os níveis de motivação das secretárias das 

escolas municipais de Fraiburgo-SC e propor melhorias para potencializar os níveis 

de motivação. 

Para alcançar o objetivo geral dessa pesquisa, organizaram-se alguns 

objetivos específicos: levantar os dados referentes à forma como se organiza o 

trabalho das secretárias; levantar e analisar os níveis de motivação, identificando 

fatores que as levam à motivação ou à desmotivação; e, por último, sugerir 

melhorias que elevem os níveis de motivação do grupo em estudo. 

O primeiro objetivo específico, que tratou de levantar os dados referentes à 

forma como se organiza o trabalho das secretárias, permitiu verificar a realidade do 

trabalho cotidiano das secretárias, proporcionando melhor entendimento da próxima 

etapa da pesquisa, que se cumpriu com o segundo objetivo específico. Essa etapa 

da pesquisa permitiu verificar que as secretárias têm muitas atribuições e 

responsabilidades. 

Com o segundo objetivo específico, em que se coletaram e analisaram os 

dados referentes aos níveis de motivação das secretárias, chegou-se à conclusão 

de que, dos 78% das respondentes o nível motivacional foi muito bom. A análise dos 

dados permitiu afirmar que há situações que precisam de atenção, como o fato de 

falta de um espaço privado para melhor concentração. 

Os resultados obtidos mostram que a maioria das secretárias se mostraram 

motivadas, apesar das dificuldades do seu dia a dia. Ao concluir as análises, 

percebeu-se a necessidade de se pesquisar o clima dessas organizações, 

individualmente, e também a qualidade de vida dessas profissionais. 

O terceiro objetivo específico tratou do levantamento de propostas de 

melhoria às instituições em estudo a partir dos dados coletados sobre a motivação. 

Dentre as principais propostas, destacam-se: a necessidade de um local reservado 

para execução de atividades específicas; melhor divisão de tarefas; 

acompanhamento da equipe, com feedback; e a implantação de um concurso 

público para trazer estabilidade às profissionais que atuam nas secretarias 

escolares. 
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Essa pesquisa foi de extrema importância, pois, por mais motivados que os 

colaboradores possam se sentir, sempre existem melhorias que podem ser 

implantadas e, quando se trata de órgãos públicos, como escolas, essa motivação 

tem que ser constante.  

Para a pesquisadora, essa pesquisa foi de extrema importância, pois permitiu 

ver que as atividades profissionais sempre podem melhorar, mostrou o quanto é 

importante haver uma boa gestão em qualquer organização, deu a oportunidade de 

conhecer um novo ambiente de trabalho, totalmente diferente do em que atua e 

possibilitou que os conhecimentos adquiridos na graduação em Administração 

fossem aplicados.  

3.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Embora esse estudo tenha atingido seu objetivo, destacam-se alguns fatores 

limitantes, constatados durante a execução da pesquisa. 

Inicialmente, percebeu-se que o fator tempo foi um limitante, pois, devido aos 

prazos a serem cumpridos em cada etapa da pesquisa, houve dificuldades para 

desenvolver o trabalho, tal como o número de respondentes, que, devido ao prazo, 

deixaram-se quatro secretárias de fora, as quais não responderam à pesquisa e não 

se manifestaram em todas as tentativas de contato. 

Destaca-se como limitação também a inexperiência na condução de 

pesquisa, já que o trabalho de conclusão foi a primeira atividade efetiva de pesquisa 

que a acadêmica executou. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

 Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 
82.798.828/0001-00 

Endereço do campus 
Telefone do Campus 

 
PESQUISA SOBRE COMO PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SECRETARIA SE 
SENTEM EM RELAÇÃO AO SEU TRABALHO E AO NÍVEL DE MOTIVAÇÃO QUE 
TÊM EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO 
 
Olá, você está convidada(o) a responder o questionário a seguir. Ele servirá para a 
elaboração de um artigo científico que pode contribuir para que ações sejam 
desenvolvidas para melhorar a motivação dos profissionais que atuam nas 
secretarias escolares do município de Fraiburgo,SC. 
Você não precisa se identificar. Se concordar em participar, solicita-se que responda 
a todas as questões, para que se tenham melhores condições para aferir os 
resultados.   
Dúvidas, por favor, entre em contato com a pesquisadora, Bruna Rodrigues Ramos 
(brunah.rramos@gmail.com  9 99188 2970 WattsApp). 
 
1. Gênero 
(   ) Masculino  (   ) Feminino   (   ) Prefiro não informar 
 
2. Idade 
(    ) Entre 20 e 30 anos (   ) Entre 31 e 50 anos (     ) Mais de 51 anos 
 
3. Formação 
(   ) Ensino Médio Completo (   ) Ensino Superior Completo 
(   ) Ensino Superior Incompleto (   ) Pós – Graduação 
(   ) Mestrado ou Doutorado. 
 
4. Há quanto tempo atua como secretária/o? 
(    ) Entre 1 e 10 anos (   ) Entre 11 e 20 anos (   ) Mais de 21 anos 
 
5. Em que nível encontra-se sua motivação geral para realizar suas atribuições 
diárias? 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
6. Em que nível encontra-se sua motivação para propor melhorias nos processos 
que ocorrem em seu setor? 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
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7. Você já propôs melhorias para algum setor/processo em seu ambiente de 
trabalho? 
(   )  Sim     (    ) Não 
Se sim, como você avalia a forma como foi recebida sua sugestão? 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
8. Em que nível você se sente motivada a participar das atividades escolares em 
horário extra? 
 (    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
9. Qual o grau de importância da sua função dentro do estabelecimento em que 
você atua? 
(    ) Alto (    ) Médio (   ) Baixo 
 
10. Em que nível você sente que sua função é valorizada dentro da instituição? 
 (    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
11. Em que nível você se sente respeitada pelos seus superiores? 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
12. Em que nível você se sente respeitada pelos seus colegas de trabalho? 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
13. Qual o principal entrave para que você consiga ser eficiente e eficaz no 
desempenho de sua função? _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
14. Em que nível você está satisfeita com a remuneração recebida atualmente pelo 
seu trabalho? 
 (    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
15. Qual seu nível de satisfação quanto aos benefícios que recebe por ser 
colaboradora na instituição em que atua? 
 (    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
16. Você considera que há muitas pessoas que gostariam de estar em sua função? 
(   ) Sim  (   ) Não 
 
17. Você recebe treinamentos que efetivamente contribuem para sua atuação? 
(    ) Sim      (   ) Não 
 
18. As oportunidades de treinamento que você recebe contribuem para melhorar sua 
empregabilidade, ou seja, você sente que se sair deste trabalho, utilizará 
conhecimentos em outra organização? 
(    ) Sim      (   ) Não  (   ) Duvido um pouco disso. 
 
19. Em que nível você avalia a sua atuação como garantia de que todos os 
processos aconteçam corretamente. 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
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20. Em algum momento você já pensou que sem a sua presença as coisas não 
aconteceriam? 
(    ) Sim      (   ) Não 
 
22. Como você sente o trabalho de equipe na instituição onde trabalha? 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
22. Você já se sentiu ameaçada por questões políticas em seu ambiente de 
trabalho? 
(    ) Sim      (   ) Não 
Se quiser comentar essa questão, utilize esse espaço, por favor: ___________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
23. Em que nível você avalia sua segurança para passar e receber informações em 
seu ambiente de trabalho. 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
24. Em que nível você avalia a forma como você trata as pessoas em seu ambiente 
de trabalho. 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
25. Em que nível você avalia a forma como trata pessoas da comunidade que 
procuram seu setor de trabalho. 
(    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
26. Você já foi desrespeitada por pessoas do público externo da instituição em que 
trabalha? 
 (    ) Sim (    ) Não 
Se sim, responda: como você elaborou o que sentiu? 
(    ) Aceitou, pois as pessoas tratam mal mesmo quem trabalha em órgãos públicos. 
(    ) Sofreu muito com a ofensa, o que chegou a afetar sua qualidade de vida. 
(   ) Entendeu que o momento era passageiro e que o fato não poderia afetar sua 
qualidade de vida. 
(    )  A falta de respeito simplesmente não a/o afetou psicologicamente. 
 
27. Qual seu nível de simpatia e bom senso ao tratar as pessoas que a/o procuram? 
 (    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
28. Qual seu nível de orgulho ao informar sua profissão em ambientes externos ao 
seu trabalho? 
 (    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
29. Como você avalia as condições de segurança do ambiente em que você 
trabalha?  
 (    ) Excelente (    ) Ótimo (   ) Bom (   ) Ruim (   ) Péssimo 
 
30. Qual o grau de burocracia dentro do estabelecimento em que você atua? 
(    ) Alto (    ) Médio (   ) Baixo 
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Se quiser comentar essa questão, levando em consideração até que ponto o nível 
indicado por você interfere em sua produtividade, use esse espaço:_____ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
31. Como você poderia melhorar sua produtividade? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
32. O que você mudaria em sua forma de agir no desempenho de sua função? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 


