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RESUMO 

Esse artigo tem o objetivo a identificação e análise dos fatores motivacionais que afetam o 

desempenho dos servidores da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal. Essa pesquisa 

é relevante para a administração pública do Governo do  

Distrito Federal, pois problemas de insatisfação nos diversos órgãos públicos são fatores que 

evidenciam diversas reclamações nas ouvidorias. Para isso, utilizou-se um questionário 

semiestruturado, objetivando identificar e analisar as percepções desses servidores no ano de 

2018, e assim, a partir das informações obtidas sugerir medidas mitigatórias aos gestores 

públicos, de maneira que possam oferecer subsídios para um melhor de desempenho da 

organização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações públicas precisam de profissionais motivados e comprometidos com 

os objetivos da organização, buscando também a realização dos objetivos individuais, de forma 

que respeitem a cultura organizacional de maneira que todo o processo de prestação de serviços 

seja coberto de êxito. 

Compreendendo que grande parte de nossas vidas passamos nos nossos ambientes de 

trabalho, devemos sempre buscar uma boa condição de estrutura de trabalho de forma que 

possamos desempenhar nossas tarefas de maneira eficiente e eficaz. 

A argumentação da necessidade dos gestores públicos refletirem e repensarem os 

processos organizacionais nas entidades públicas, e no sentido de se adequarem as novas 

demandas e necessidades dos servidores públicos e dos usuários dos serviços públicos, o 

cidadão.  

Assim, esse artigo teve como objetivos, identificar e analisar as variáveis que afetam o 

desempenho dos servidores da Administração Regional do Setor Sudoeste/Octogonal, 

localizado no Distrito Federal. 

 

2 Contexto histórico da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal-RA-XXII  

Brasília oferece ao cidadão uma alternativa mais direta para a solicitação de 

determinados serviços que são de responsabilidade do Governo do Distrito Federal e, dessa 

forma, foram criadas as Regiões Administrativas, que teve sua oficialização através da Lei nº 

4.545/64.  

A Organização do Governo do Distrito Federal em regiões administrativas foi a medida 

encontrada pelo Governo para descentralizar suas ações, oferecendo autonomia a essas 

entidades, de maneira que os residentes nas diversas regiões administrativas possam solicitar e 

discutir suas demandas de maneira mais direta com o Governo do Distrito Federal. 

As Administrações Regionais são órgãos representativos do Governo do Distrito 

Federal nas diversas regiões administrativas que compõem todo o Distrito Federal, buscando 

assim a descentralização das demandas a serem atendidas aos moradores dessas regiões. 



 
 

Embora sejam comparáveis aos municípios nos estados da Federação, as regiões 

administrativas têm formas diferentes de administração a governança corporativa, respeitando 

a centralidade do Governo do Distrito Federal. 

Cada uma dessas regiões administrativas é gerenciada por um administrador regional, o 

qual é uma indicação política do Governador do Distrito Federal ou de algum Deputado Distrital 

(uma espécie de vereador), que, normalmente faz parte da sua base política na Câmara 

Legislativa.  

O administrador regional tem a liberdade, em alguns casos, de escolher e indicar e 

nomear algumas profissionais para cargos de confiança, que na maioria das vezes são 

indicações política de aliados ao Governador; porém em pouquíssimos casos, os servidores de 

carreiras ocupam esses cargos, fato esse que provoca grande insatisfação, mesmo existindo 

legislação pertinente que trata de que um percentual dos cargos sejam ocupados por servidores 

concursados e que tenham formação acadêmica na área dos cargos, fato esse que também não 

é respeitado.  

 O objetivo da existência dessas unidades administrativas dá-se pela necessidade de 

descentralizar as atividades que o serviço público oferece aos moradores das regiões 

administrativas, buscando assim identificar as demandas desses moradores, utilizando-se de 

ferramentas como assembleias de condomínios, conselhos comunitários, dentre outros, para 

que os direcionamentos das ações sejam mais proveitosos, atendendo assim, as suas 

necessidades e expectativas. 

 A Administração do Sudoeste/Octogonal foi desmembrada da Administração do 

Cruzeiro, Bairro vizinho, em 6/05/2003, através da Lei no 3.153 e regulamentada através do 

Decreto nº 2.705 de 12/09/1974.  

 Essa região administrativa é composta por dois bairros, as áreas Octogonais que, apesar 

de ter a configuração de um octógono, tem apenas 6 quadras residenciais, com prédios que tem 

no máximo 6 andares, e alguns comércios. 

 Nessa mesma região, existem alguns órgãos públicos, tais como o Hospital das Forças 

Armadas e o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET; Batalhão da Polícia Militar e Corpo 

de Bombeiros, além de outros.  

 

 

 

 



 
 

3 Qualidade de vida no Trabalho  

  

 Em todas as organizações existem profissionais que geram expectativas pessoais e 

organizacionais, seja na busca por uma função que ofereça melhores condições de trabalho, ou 

ainda uma melhor remuneração da sua atividade, daí a grande importância que a organização 

deve oferecer aos seus colaboradores, de maneira que possam usufruir de um bom ambiente de 

trabalho, produzindo o que a organização espera. 

 Maslow, desenvolve suas análises com o objetivo de compreender e explicar o que 

gerencia e mantem o comportamento humano no desempenho de suas atividades laborais.  

 Esse mesmo cientista acredita que o comportamento do ser humanos é motivado por 

necessidades individuais, que tratou de dividir em necessidade de deficiência e de crescimento.  

 As necessidades de deficiência são as de segurança, de afeto e estima, enquanto que as 

necessidades de crescimento são as de autodesenvolvimento e auto realização. 

 Para melhor exemplificar essas necessidades, Maslow desenvolveu a Pirâmide da 

Hierarquia das Necessidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 2: Pirâmide de Maslow 

                      Fonte: Google, disponível em www.google.com.br, acessado novembro de 2020 

 

 

     

 
    Figura 1: Pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow 

    Fonte: Robbins, 2002 

  

 



 
 

 Uma percepção importante na análise da Pirâmide de Hierarquia de Maslow, refere-se 

a necessidade de que para que um indivíduo consiga “ ascender “ para um outro nível da 

pirâmide, elas devem satisfazer a sua necessidade imediatamente inferior.  

 Maslow descreve também que as necessidades fisiológicas e de seguranças são as 

primárias, e as demais secundárias a seguinte forma;  

 -Necessidades fisiológicas: referem às necessidades que se referem a fome, sede e sono, 

são as mais prementes e dominam fortemente a direção do comportamento caso não estejam 

satisfeitas:  

  - A necessidade de segurança são as relacionadas a proteção sua e de sua família. 

 -  A necessidade de afeição, amor e participação, são as relacionadas ao afeto das 

pessoas e as necessidades de participar de algum grupo social, por exemplo.  

  - A necessidade de estima, está ligada diretamente a que promove sentimentos de 

autoconfiança, criação de valores individuais, de sentir-se capaz e ser útil, e   

  - e a auto realização denota a vontade e precisão de crescimento dentro da organização, 

e assim poder gerar uma maior renda e oferecendo uma melhor qualidade de vida a sí e aos seus 

familiares. 

  

  

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

GIL (2002 apud Boaventura, 2004), classifica a pesquisa com base nos seus objetivos 

em: pesquisa exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade como problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Já as pesquisas descritivas, identificam 

as características de determinada população ou fenômeno.  

 A pesquisa foi realizada na forma de pesquisa bibliográfica sobre o tema qualidade de 

vida no trabalho, e do levantamento de informações em fontes secundárias e primárias, através 

da aplicação de questionário. 

Quanto aos fins a pesquisa é classificada como exploratória. “As pesquisas exploratórias 

têm como objetivo proporcionar maior compreensão do fenômeno que está sendo investigado, 

permitindo assim que o pesquisador delineie de forma mais precisa o problema”. 

Conforme Vergara (2006, p. 47) “A pesquisa exploratória é realizada em área na qual 

há pouco conhecimento acumulado e sistematizado”. 



 
 

O universo de atores envolvidos no processo foi 55(cinquenta e cinco) funcionários 

ativos na empresa em questão e, para que a pesquisa oferecesse a real situação, optou-se por 

tratar a amostra igual ao universo de atores, portanto, (55). 

O instrumento de pesquisa foi o questionário semiestruturado que foi aplicado aos 

funcionários da empresa em período que incorreu no mês de dezembro de 2018. 

Entre as vantagens do uso de questionário, destaca-se a assistência direta do investigador 

na sua aplicação e a possibilidade de comportar perguntas mais complexas; a garantia da 

uniformidade na interpretação dos dados e dos critérios pelos quais são fornecidos.  

No que se refere as desvantagens, a falta de liberdade nas respostas, em virtude da 

presença do entrevistador. 

Com a finalização da aplicação do questionário, e através das informações obtidas e 

tabuladas, foi possível identificar alguns problemas e as variáveis que afetam diretamente o 

desempenho dos servidores da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal. 

 

  

5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS 

 

         Gráfico 1- Grau de satisfação do ambiente de trabalho                                 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

         

 

 

          

         Fonte: elaboração própria 
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 Em análise ao gráfico (1), identificou-se que boa parte dos servidores, (40%), está 

insatisfeito com o ambiente de trabalho; seguido por (10), que estão pouco satisfeitos e 

finalmente (5) satisfeitos.  

 Os resultados obtidos apontam que existe grande insatisfação no ambiente de trabalho, 

(40) servidores, e esses fatores influenciam significativamente na qualidade de vida dos 

servidores, promovendo também altos níveis de estres entre todos os colaboradores. 

 

     Figura 2: Gráfico- Fatores motivacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

        

       Fonte: elaboração própria 

 

 

 Na análise do gráfico acima, identificou-se que (5) servidores consideram que existem 

fatores motivacionais no desempenho de suas funções; seguido pelo total de (10) servidores 

que acreditam que uma melhor distribuição de funções é um fator motivacional, e (45) 

consideram que a estrutura oferecida é um fator motivacional. 
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        Figura 3: Gráfico- Quanto ao grau de motivação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaboração própria 

 

   

  Em análise ao gráfico (3), identificou-se que (40) servidores estão insatisfeitos nas suas 

atividades, (10) pouco satisfeitos e apenas (5) estão satisfeitos com o ambiente de trabalho. 

  Diversas são as determinantes que promovem consequências da motivação no trabalho, 

que podem ser individuais ou em grupo, evidenciando-se que alguns fatores financeiros refletem 

no desempenho das atividades, portanto, minimizar as variáveis identificadas no ambiente de 

trabalho, posto que o grau de satisfação no trabalho deve ser considerado como um determinante 

de saúde. 
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 Figura 5: Gráfico- Quanto aos fatores motivacionais 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaboração própria  

 

 Em relação ao gráfico nº 5, identificou-se que o fator maior aproveitamento dos 

servidores de carreira nas funções, é o maior fato motivacional entre os servidores 

entrevistados; seguido pela variável melhoria de salário (10), e (5) servidores consideram que 

a melhoria da estrutura de trabalho é o fator motivacional importante. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Baseando-se nas informações obtidas na aplicação do questionário, identificou-se um 

grau importante de insatisfação por parte dos servidores da Administração Regional do 

Sudoeste/Octogonal.  

 Minicucci (2001), comenta que “as motivações são consideradas como certos tipos de 

impulsos que resultam em comportamentos que satisfaçam as necessidades pessoais”.  

A estimulação das pessoas é um fator que tem grande valia no campo organizacional, já 

que uma pessoa acaba dependendo da outra para alcançar o sucesso absoluto da empresa.  
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 Chiavenato (2003), cita que “as pessoas são diferentes no que se refere à motivação, 

suas necessidades variam de indivíduo para indivíduo, produzindo diferentes comportamentos”. 

Portanto, essas análises mostram que a empresa, objeto desse estudo, o número de 

funcionários que reconhecem a importância de que existam processos ou ferramentas 

motivacionais, o que pode resultar também na melhoria das relações interpessoais o que 

promoverá a melhoria na satisfação no ambiente do trabalho; dessa forma, sugere-se algumas 

medidas sejam implementadas, são elas:   

 

- Reforma e adaptações das instalações da empresa com o objetivo de oferecer melhores 

condições de trabalho rotineiros, tendo em vista que a maior parte do dia desenvolvem suas 

atividades nesse ambiente. 

- Melhor aproveitamento dos servidores concursados em funções estratégicas da Administração 

Regional e,   

-  Elaboração periódica de avaliação de desempenho para que seja possível os níveis de 

satisfação e motivacionais desses servidores. 

  

 

A pesquisa portanto, demonstra a necessidade que o órgão público tem, através de seus 

gestores no que se refere a valorização dos servidores de carreira, oferecendo funções que 

estejam aptos a desempenhar. 

Assim e de maneira que a organização continue forte e preparada para imprevistos, 

podendo contar sempre com a motivação de seus colaboradores através do uso de suas 

capacidades, atitudes e confiança, garantindo assim um bom serviço púbico prestado. 

Assim, colocando-se em prática as sugestões expostas e utilizando-se das ferramentas 

ideais, torna-se ínfimo o insucesso desses servidores na prestação do serviço público.  

Ao mesmo tempo, sugere-se que as propostas elencadas sejam encaminhadas aos 

gestores públicos, oferecendo subsídios para o aprimoramento das suas gestões presentes e 

futuras.  

Portanto, o que se percebe nesse caso, é desafio da organização em enfrentar os fatores 

motivacionais que interferem no desenvolvimento da prestação do serviço público, onde os 

limites de aplicação das propostas estão vinculados a legislação pública em vigor, onde todas 

as regras que regem o serviço público estão regradas. 



 
 

 Por se tratar de uma organização pública todo o processo de avaliação de servidores é 

prevista na legislação, Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro 2011, que dispõe sobre 

o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal,  que orienta as diversas 

formas de avaliação de desempenho que esses são obrigados a participar rotineiramente, tuto 

do Servidor Público do Governo do Distrito Federal, que vem avançar em alguns pontos, o 

sistema de gerenciamento dos servidores efetivos dessas Entidades públicas.  

As organizações públicas possuem seus sistemas de gestão de recursos humanos 

tradicionais e com o avanço das relações interpessoais emergentes, necessitam de 

aprimoramento e ajustes a essas novas realidades. 

Mesmo sabendo que todo o processo de mudança organizacional nas empresas públicas 

são situações que dependem de fatores políticos, não devemos nos sentir desestimulado com a 

situação, devemos buscar sempre evidenciar aos gestores públicos a importância de que 

mudanças são importantes tanto para os indivíduos quanto para a gestão pública.  
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