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RESUMO

O objetivo do trabalho foi  avaliar  a  influência dos fatores internos e externos na
motivação dos médicos de um Hospital  Público do Distrito Federal, e associá-los
com a intenção de rotatividade. Para tal foram apresentadas considerações teóricas
sobre motivação,  rotatividade  e clima organizacional. A pesquisa foi realizada com
sessenta e quatro médicos do hospital  mediante a aplicação de um questionário
estruturado. Os dados obtidos foram analisados a luz das teorias de motivação, em
especial  as  teorias  da  Hierarquia  das  Necessidades  de  Maslow e  da  Teoria  da
Satisfação Humana de Herzberg. Os resultados mostraram que os fatores externos:
salário, benefícios, plano de carreira e remuneração em comparação com o mercado
de trabalho, apresentaram os mais altos índices de insatisfação, em contrapartida,
fatores motivadores como auto-realização, trabalho desafiador, perfil profissional e
atividades do dia a dia, foram os que apresentaram maiores índices de satisfação.
Com relação a intenção de rotatividade, foi observado que os fatores de insatisfação
também influenciam no aumento da intenção de rotatividade.
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ORGANIZATIONAL CLIMATE: Influence of Internal and External Factors on
Physician Motivation of a Public Hospital of the Federal District

ABSTRACT

The objective of  the study was to  evaluate the influence of internal  and external
factors on the motivation of the physicians of a Public Hospital of the Federal District,
through the application of a questionnaire to physicians, and to associate them with
the intention of turnover. For this, theoretical considerations on motivation, turnover
and organizational climate were presented. The research was performed with sixty
four  physicians  from  the  hospital  through  the  application  of  a  structured
questionnaire. The data obtained were analyzed in the light of motivation theories,
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especially  the  theories  of  Maslow's  Hierarchy  of  Needs  and  Herzberg's  Human
Satisfaction Theory. The results showed that the external factors: salary, benefits, career
plan  and  remuneration  compared  to  the  labor  market,  presented  high  levels  of
dissatisfaction, in contrast, motivating factors such as self-actualization, challenging work,
professional profile and activities of the day to-day, were those with the highest satisfaction
rates.  Concerning  the  intention  of  turnover,  it  was  observed  that  the  factors  of
dissatisfaction also influence in the increase of the intention of rotation.
Key words: Organizational climate. Motivation. Turnover.

1. INTRODUÇÃO

O processo de implantação do SUS e das políticas de descentralização da saúde

nos anos 1990, trouxeram uma série de mudanças organizacionais e institucionais que

aumentaram  exponencialmente  a  demanda  por  serviços  de  saúde,  em  especial  de

médicos (PIERANTONI et al., 2015). 

Neste cenário, em que há um déficit de médicos no Brasil e no setor público do

Distrito Federal, gestores buscam as melhores estratégias de provimento e fixação destes

profissionais.  O primeiro passo é identificar  os aspectos do ambiente que podem ser

percebidos pelos funcionários da instituição e que influenciam em seu comportamento, ou

seja, o clima organizacional (ZARTH, 2013; ABREU et al., 2009; BISPO, 2006). 

O  clima  organizacional  também pode  influenciar  a  intenção  de  rotatividade  na

intenção  do  trabalhador  em deixar  o  emprego.  Fatores  como satisfação  no  trabalho,

reconhecimento,  valorização  profissional,  salários  e  benefícios  têm sido  citados como

influências  para motivar  pessoas a  obter  o  melhor  desempenho na execução de seu

trabalho,  ou  deixar  a  instituição  em  busca  de  melhores  oportunidades  (PEREIRA e

ALMEIDA, 2017; RECKTENWALD et al., 2017; ALMEIDA, 2009; BISPO, 2006).

A justificativa para esta pesquisa foi a quantidade de desligamentos de médicos do

Hospital no ano de 2016 em relação a quantidade de admissões (taxa de rotatividade). A

taxa  de  rotatividade  de  9,9%  impactou  na  produtividade  e  nos  custos  com

encaminhamentos externos, embora considerada baixa em comparação a outros estudos

e à média Nacional para a categoria. De acordo com o DIEESE a taxa de rotatividade

nacional do grupo composto de médicos, dentistas e veterinários foi de 17,8% em 2014

(MERCADO,  2016).  Por  ser  um  hospital  público,  os  processos  envolvidos  com  a

contratação de profissionais são mais burocráticos e demorados, ficando as vagas por

muito tempo não-preenchidas. 
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Para fundamentar  a  pesquisa  e analisar  os  resultados,  foram apresentadas no

referencial  teórico  considerações  sobre  satisfação,  motivação,  rotatividade e  clima

organizacional.  A pesquisa  foi  realizada  com sessenta  e  quatro  médicos  mediante  a

aplicação  de  um  questionário  estruturado  com  dezenove  questões  fechadas  e  uma

pergunta aberta ao final, e analisadas de acordo com as principais Teorias de Motivação.

Trata-se de um estudo de caso utilizando uma abordagem quantitativa e qualitativa

com  aplicação  de  um  questionário.  A  pesquisa  é  exploratória  pois  busca  obter

informações sobre os fatores organizacionais que influenciam na motivação dos médicos.

O Hospital  é considerado um hospital  de alta e média complexidade, com serviço de

pronto  atendimento,  que  apresenta  uma  diversidade  de  servidores,  cada  um  com

formações profissionais e sociais distintas. Seus direitos e deveres variam de acordo com

seu regime de contratação, e seus comportamentos são diretamente influenciados por

sua percepção do ambiente de trabalho, ou seja, pelo Clima Organizacional (ABREU et

al., 2009). O hospital conta também com uma equipe destinada ao incentivo de projetos

de Ensino e Pesquisa que coordena as atividades científicas desenvolvidas internamente,

ou  em  instituições  de  ensino  e  pesquisa  parceiras  ou  conveniadas.  Atualmente  são

realizados 15 programas de residência médica, além de cursos, congressos e pesquisas

clínicas e institucionais.

Identificar os fatores que influenciam a motivação e a intenção de rotatividade é de

suma importância para melhoria nos processos de gestão e organização das instituições,

de modo a ocasionar políticas de valorização e permanência de profissionais (BRUNELLI,

2008). 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial  teórico  do  artigo  estrutura-se  nos  seguintes  tópicos:  motivação  e

satisfação no trabalho; teorias de motivação; rotatividade e intenção de rotatividade e

clima organizacional. 

2.1. MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO NO TRABALHO

A distinção entre os conceitos de motivação e satisfação não é uma unanimidade

na literatura. Essa indefinição tem sido explicada como decorrente de falhas ao formular

hipóteses de pesquisas, e/ou na seleção de seus instrumentos, especialmente naquelas



4

que  tem  como  objetivo  correlacionar  satisfação  no  trabalho  com  produtividade

(MARTINEZ e PARAGUAY, 2003).

2.1.1 Motivação

Motivação é um processo complexo, pois é dependente da necessidade de cada

indivíduo.  Está  associada  ao  comportamento  humano  e  aos  motivos  que  levam  o

indivíduo a esforçar-se para se atingir uma meta. Quando associada ao trabalho pode ser

conceituada como o que move o funcionário até que o mesmo consiga atingir o resultado

pretendido (ZACCA, 2011; TAMAYO e PASCHOAL, 2003).

Moretti e Treichel (2003, página 3) afirmam que 

As pessoas podem ser motivadas para o bem ou para o mal, fazendo aparecer o
melhor ou o pior do que elas têm. Se as pessoas não estão motivadas a fazer
alguma coisa ou alcançar uma meta, pode-se convencê-las a fazer algo que elas
preferiram não fazer, mas a menos que estejam prontos a assumir as atitudes e os
valores do motivador, o comportamento não será permanente.

A afirmação acima pode ser complementada por Tamayo e Paschoal (2003), que

afirmam que quando a pessoa entra em uma organização para trabalhar, não tem como

metas  pessoais  aumentar  os  lucros  da  organização.  Sua  intenção  é  satisfazer  suas

necessidades  pessoais,  suas  metas,  não  as  da  empresa.  Caso  ela  não  encontre  no

trabalho satisfação de suas expectativas, ela não se sentirá numa relação de troca, mas

de exploração. 

Os  gestores  devem  estipular  metas,  deixando  claro  para  os  funcionários  as

expectativas da empresa, o que tem que ser feito e como. Por outro lado, estes mesmos

gestores devem saber o que os funcionários esperam que se faça para tornar possível

esse trabalho. “Responsabilidades são os resultados que se espera obter nas pessoas

que se está procurando motivar.  Se estas pessoas não sabem que resultado está se

esperando delas, certamente não poderão atingi-los” (MORETTI e TREICHEL, 2003, p.

4). Na visão de Batista et  al.  (2005) motivação são os fatores que levam as pessoas

adotarem atitudes, pensar, agir e buscar seus objetivos ou metas. 

Com relação à motivação dos médicos, foco de nossa pesquisa, foram encontrados

poucos trabalhos na literatura, entre eles um artigo da Organização Mundial de Saúde

sobre um encontro realizado em 1997 em que participaram 13 países da Europa. O tema

do encontro foi o processo de capacitação dos médicos de família e sua integração ao

sistema de saúde. Concluiu-se que é preciso que os profissionais estejam motivados para

conseguir ampliar suas competências e seus resultados. A motivação, por sua vez, foi
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relacionada ao  status  profissional, à satisfação no trabalho e aos salários (WHO et al.,

1997).  

Brunelli (2008) afirma que uma pessoa não pode motivar a outra.

 

O  que  é  possível,  ao  invés  de  motivar,  é  satisfazer  ou  contra-satisfazer  as
necessidades daquela. Pode-se, assim, oferecer fatores de satisfação às pessoas,
mas isto é satisfação e não motivação (BRUNELLI, 2008, p.27).

2.1.1.1 Satisfação no trabalho

Desde o início do século XX, com o advento da psicologia industrial,  mais tarde

denominada  de  psicologia  organizacional,  diversos  estudos  foram  realizados  com  o

objetivo de analisar as relações do homem com o trabalho (HERZBERG, 1968; PÉREZ-

RAMOS, 1990).

Entre  os  anos  60  e  70  foram  criadas  teorias  que  relacionavam  características

individuais com comportamentos de trabalho, tais como: teoria de motivação-higiene de

Herzberg, Mausner e Snyderman (1959), teoria de satisfação de necessidades de Vroom

(1964), e teoria de expectativas e instrumentalidade de Hackman e Porter (1971). Estas

teorias postulavam que a satisfação no trabalho era um dos componentes da motivação, e

que contribuía para comportamentos de trabalho importantes para a empresa, tais como

aumento do desempenho e da produtividade,  permanência na empresa e redução de

faltas  ao  trabalho.  A satisfação  era  considerada  uma “causa”  de  comportamentos  no

trabalho (SIQUEIRA, 2008; MARTINEZ e PARAGUAY, 2003; PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Já na década seguinte (70-80) a satisfação no trabalho passou a ser concebida

como uma atitude.  De acordo com Pérez-Ramos (PÉREZ-RAMOS, 1980),  atitude é a

“disposição para atuar e assumir posição perante determinadas situações”. Martinez e

Paraguay (2003) ao analisar esta definição, inferem que se atitudes são disposições para

agir, decorrentes de conceitos, informações e emoções, pode-se considerar que algumas

atitudes podem ser decorrentes da satisfação no trabalho, mas não a sua definição. 

Marques  (1996)  relaciona  satisfação  no  trabalho  como  um  estado  emocional,

sentimentos ou respostas afetivas. No século XXI, a satisfação passa a ser compreendida

como  um  resultado  do  ambiente  organizacional  sobre  a  saúde  do  trabalhador  e  é

apontada como um dos três componentes psicossociais  do conceito  de bem-estar no

trabalho,  ao  lado de envolvimento  com o trabalho e  comprometimento  organizacional

afetivo (SIQUEIRA e PADOVAM, 2008). 

Siqueira  (2008)  afirma  que  a  expressão  “satisfação  no  trabalho”  representa  a
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totalização  do  quanto  o  indivíduo  que  trabalha  vivencia  experiências  prazerosas  no

contexto das organizações. Os autores citam cinco dimensões de satisfação no trabalho

que compreendem um foco, uma fonte ou origem de tais experiências prazerosas sendo,

portanto, utilizadas as expressões “satisfação com... (o salário, os colegas, a chefia, as

promoções e o próprio trabalho)”. Ainda segundo Siqueira (2008, p. 267),

 

Investigar satisfação no trabalho significa avaliar o quanto os retornos ofertados
pela empresa em forma de salários e promoção, o quanto a convivência com os
colegas e as chefias e o quanto a realização das tarefas propiciam ao empregado
sentimentos gratificantes ou prazerosos. 

Funcionários  satisfeitos  são  mais  produtivos,  faltam  menos  e  oferecem  um

atendimento de melhor qualidade aos pacientes (GOMES, DA ROSA e PERES, 2013;

BISPO, 2006).

2.2 TEORIAS DE MOTIVAÇÃO

2.2.1 Teorias de conteúdo 

No inicio do século XX as empresas começaram a se preocupar com o aumento da

satisfação  no  trabalho,  pois  acreditava-se  que  ela  estava  diretamente  relacionada  à

produtividade. Nesse período foram criadas diversas teorias de motivação (ZARTH, 2013;

ZACCA, 2011; VILELA, 2010; SIQUEIRA, 2008). Elas foram classificadas como teorias de

conteúdo e teorias de processo de acordo com Tribett e Rush (apud PÉREZ-RAMOS,

1990). 

As  teorias  de  conteúdo  caracterizam-se  por  estar  mais  diretamente  ligadas  à

análise do comportamento humano, elas abordam o que explica sua forma de agir, o que

as motiva, abrangendo as necessidades individuais ou situacionais que se supõe serem

responsáveis  pelos  esforços  empreendidos  para  o  alcance  de  determinada  meta  ou

objetivo. O pressuposto é o de que os indivíduos possuem necessidades interiores, as

quais constituem uma fonte de energia para o comportamento, com vista à sua satisfação.

Por sua vez,  as teorias de processo buscam identificar como as pessoas se motivam e

explicar o processo por meio do qual a conduta é orientada, se mantém e termina. O foco

é nos elementos psicológicos do comportamento do indivíduo (ZARTH, 2013; LOPES,

2013;  PÉREZ-RAMOS,  1990).  São  muitas  as  teorias  sobre  motivação,  neste  artigo

abordaremos  apenas  três  teorias  clássicas,  por  serem  as  mais  adequadas  ao

entendimento da pesquisa. 
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2.2.1.1 Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow

A teoria  de  Maslow  considera  a  motivação  como  uma  das  determinantes  do

comportamento humano. Maslow identificou as principais necessidades do ser humano e

as classificou conforme uma escala ascendente de hierarquização de acordo com sua

importância, como em uma pirâmide, concluindo que o ser humano tem necessidades

complexas que podem ser hierarquizadas (ZARTH, 2013; LOPES, 2013; ZACCA, 2011;

PÉREZ-RAMOS, 1990).

Nesta  teoria,  as  necessidades  identificadas  são  dividas  em  cinco  níveis

hierarquizados que devem ser satisfeitos consecutivamente, das mais básicas para as

mais elevadas: fisiológicas, segurança, sociais, estima e realização pessoal. Para Maslow

o  indivíduo  busca  satisfazer  uma  necessidade  de  cada  vez,  e  a  necessidade  que  é

satisfeita não é motivadora de comportamento. Apenas as necessidades não satisfeitas

influenciam o comportamento. (ZARTH, 2013; LOPES, 2013; PÉREZ-RAMOS, 1990).

2.2.1.1.1 Teoria Bifatorial de Motivação-Higiene de Herzberg 

A  Teoria  da  Motivação/Higiene  foi  desenvolvida  através  de  estudos  sobre

motivação  no  próprio  ambiente  organizacional,  e  propõe  a  influência  de  dois  fatores

distintos:  motivadores/intrínsecos  e  higiênicos/extrínsecos  (HERZBERG,1968;  PÉREZ-

RAMOS, 1990). 

Os fatores motivadores são aqueles intrínsecos ao trabalho propriamente dito e

estão  relacionados  ao  conteúdo  e  à  natureza  do  trabalho  e/ou  do  cargo  ou  com os

resultados  diretos  dele,  como  nível  de  autoridade  e  responsabilidade,  atribuições,

reconhecimento,  chances  de  promoção  e  crescimento  psicológico  (ZACCA,  2011;

LOPES,  2013).  Os  higiênicos,  extrínsecos  ao  trabalho,  estão  relacionados  com  as

condições que envolvem o trabalho, e não com o trabalho em si, como salário, plano de

carreira,  benefícios,  normas  administrativas,  condições  gerais  do  ambiente  e

relacionamento com superiores e colegas (ZACCA, 2011; PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Essa teoria propõe que um conjunto de fatores responde pela satisfação e outro

pela  insatisfação  do  indivíduo  no  trabalho,  os  quais  são  separados,  distintos  e  não

antagônicos. Os fatores intrínsecos foram identificados como causadores de satisfação,

enquanto os fatores higiênicos não contribuem para aumentar o nível de satisfação do

indivíduo, mas apenas garantem que ele não se sinta insatisfeito em relação ao trabalho.

Portanto, de acordo com essa teoria, o contrário da satisfação é a ausência de satisfação
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e o oposto da insatisfação é a ausência de insatisfação. Dessa forma, quando os fatores

motivacionais  são  ótimos,  elevam a  satisfação,  mas  eliminar  os  fatores  que  causam

insatisfação  dos  funcionários  não  gera,  necessariamente,  a  sua  satisfação  (LOPES,

2013).

2.2.1.1.1.1 Teoria das necessidades adquiridas de McClelland 

McClelland desenvolveu uma teoria  na qual  definiu  três tipos de necessidades:

realização, afiliação e poder. A necessidade de realização está relacionada com o esforço

do  indivíduo  para  ser  bem-sucedido,  para  alcançar  altos  níveis  de  desempenho  em

comparação a um padrão de resultados. A necessidade de poder refere-se à necessidade

de dominar, de ser prestigiado, e de controlar as ações dos demais; a de afiliação com o

desejo de estabelecer relações próximas. Segundo os autores pesquisados, as pessoas

estão mais preocupadas com o poder pessoal e o relacionamento social do que com seu

desempenho (LOPES, 2013; ZACCA, 2011). 

2.3  ROTATIVIDADE E INTENÇÃO DE ROTATIVIDADE 

O  rotatividade significa  rotação  ou  movimento  do  trabalhador  no  mercado  de

trabalho,  entre  empresas,  lugares  e  ocupações;  e  entre  os  estados  de  emprego  e

desemprego (ALMEIDA, 2009). Na concepção de Price e Müeller (1981 apud ANSELMI,

1997) rotatividade é o sair voluntário, ou seja, quando o colaborador deixa um trabalho ou

muda para outra organização por iniciativa própria. 

De acordo com Assis (2005 apud ALVES e OZAKI, 2010, p. 168),
 

A perda de pessoas significa perda de conhecimento,  de capital  intelectual,  de
inteligência,  de entendimento e de domínio dos processos,  perda de conexões
com os clientes, de mercado e de negócios. [...] alto turnover é sinônimo de perda
de  produtividade,  de  lucratividade  e  de  saúde  organizacional.  Impacta  na
motivação  das  pessoas,  no  comprometimento,  que  acaba gerando ainda  mais
absenteísmo – improdutividade, mais turnover, interferindo na credibilidade junto
aos clientes, uma “bola de neve” potencializando seus concorrentes.
 

A perda de médicos gera vários problemas para a instituição. Além dos citados

acima, pode causar interrupção ou perda na qualidade dos serviços, falta de preceptores

para os programas de residência e prejuízo às escalas de plantão e sobreaviso, causando

insatisfação nos demais servidores (REIS, 2015).

A rotatividade pode  ter  motivos  individuais  ou  coletivos.  Rotatividade individual

ocorre  quando  apenas  um  colaborador  deixa  a  organização  e  rotatividade  coletiva
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acontece quando, num curto espaço de tempo, dois ou mais trabalhadores, tendo por

base decisões que emergem ao longo do tempo, decidem abandonar a organização (DEL

DISCURSO, 2011).  Medeiros et al. (2010) consideram rotatividade voluntária quando o

funcionário abandona a organização com base em consequências sociais ou incidentes

na vida, procurando mudanças na natureza do trabalho e/ou satisfação pessoal com o

mesmo.

De acordo com Alves e Ozaki  (2010)  uma empresa que tem funcionários mais

satisfeitos  e  motivados,  conseguirá  reter  seus  funcionários  por  um  período  maior,

diminuindo a rotatividade e consequentemente reduzindo os custos decorrentes.  Essa

redução  de  custos  irá  possibilitar  maiores  investimentos  em  pessoal,  em  melhores

salários, benefícios e, principalmente, em qualidade de vida.

Almeida (2009) avalia que o índice de rotatividade de pessoal apenas determina o

giro de pessoal num determinado período, e ressalta que determinar se a rotatividade de

uma empresa é alta ou baixa não é tão simples. É mais uma opinião (avaliação subjetiva)

do que uma ciência exata. Ela enumera alguns fatores que podem influenciar o índice

para cima ou para baixo:  a rotatividade do mercado,  a economia do país,  a área de

negócio da empresa, o tamanho e a gestão da empresa. A rotatividade em alta significa

gestão em baixa. Em algumas empresas, o custo médio para recrutamento e seleção com

a troca de um funcionário chega a 08 vezes o salário do mesmo. Para reduzir esse índice,

e  consequentemente  os  prejuízos,  a  empresa  deve  primeiro  conhecer  as  principais

causas dos desligamentos (ALMEIDA, 2009). 

Estudos que avaliam a rotatividade dos médicos apontam que os maiores índices

de rotatividade daqueles que atuam no programa de Estratégia Saúde da Família (ESF)

foram observados em Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) e Duque de Caxias

(RJ) (MAGNAGO e PIERANTONI, 2014; BRASIL, 2005).

Um dos objetivos da pesquisa foi medir a intenção de rotatividade dos médicos do

hospital,  associando essa intenção com o clima organizacional do hospital  no período

pesquisado.  De  acordo  com  Agapito  et  al.  (2015),  a  intenção  de  rotatividade  é  um

indicador da intenção do profissional em sair do emprego, e é utilizado pelos gestores

para o planejamento e desenvolvimento de ações capazes de promover a permanência

dos bons profissionais na organização, diminuindo os gastos com um novo processo de

recrutamento e seleção, mantendo o funcionamento regular do serviço e outros benefícios

(AGAPITO et al., 2015; ALMEIDA, 2009).

Diversos estudos recentes têm analisado a influência da satisfação no trabalho e
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do  clima  organizacional  com a  intenção  de  rotatividade,  a  maior  parte  em empresas

privadas (AGAPITO et al., 2015; CASTRO, 2009). Apesar da importância do tema pelos

fatores aqui relatados, foram encontrados poucos estudos que analisam a rotatividade de

médicos nas organizações públicas (STANCATO e ZILLI, 2010).

Um deles foi realizado por Campos et al. (2008) que analisaram a relação entre

Satisfação no Trabalho e Rotatividade dos Médicos do Programa de Saúde da Família do

Município  de  São  Paulo,  e  concluiu  que  os  fatores  de  satisfação  no  trabalho  que

apresentaram  maior  correlação  com  a  rotatividade  foram  capacitação,  distância  das

unidades de saúde e disponibilidade de materiais e equipamentos para realizar as tarefas

designadas. Resultados diferentes foram obtidos por Medeiros et al. em 2010, ao analisar

as causas do índice de rotatividade de médicos e enfermeiros das equipes da Estratégia

de  Saúde  da  Família  no  Vale  do  Taquari  (RS).  As  principais  causas  de  rotatividade

apontadas  pelos  profissionais  foram  a  precarização  do  vínculo  de  trabalho,  a

fragmentação da formação, o estilo de gestão autoritário, a ausência de vínculo com a

comunidade e más condições de trabalho.

Com base no exposto, podemos observar que os fatores motivadores variam de

acordo com os estudos, tornando-se necessário que cada instituição realize entrevistas

de admissões e desligamentos e pesquisas de Clima Organizacional periodicamente, com

o objetivo de obter informações necessárias ao desenvolvimento de políticas de gestão de

pessoas (PEREIRA e ALMEIDA, 2017). 

2.4 CLIMA ORGANIZACIONAL

O clima organizacional fornece indícios dos fatores que estão afetando positiva ou

negativamente a empresa, e, embora seja abstrato e subjetivo, ele serve para verificar se

a empresa satisfaz as necessidades de seus funcionários (CASTRO, 2009). Para Abreu et

al.  (2013),  clima  organizacional  refere-se  a  aspectos  do  ambiente  que  podem  ser

percebidos pelas pessoas da organização, e que influenciam no comportamento delas.

Os  autores  afirmam que  o  clima  organizacional  tem relação  com o  ambiente  interno

existente entre os membros da organização, podendo determinar o grau de motivação

dos mesmos.

Ao avaliar o clima organizacional dos trabalhadores da unidade de emergência de

um hospital público do estado do Rio de Janeiro, Vigneron et al. (2015) observaram os

mais baixos índices de satisfação nos fatores treinamento e desenvolvimento, ambiente



11

de trabalho, remuneração e comunicação. Outro estudo com médicos em um hospital

público foi  realizado por Müller  et  al.  (2010).  Os autores categorizaram o clima como

favorável, desfavorável e prejudicado. No momento da pesquisa os fatores considerados

desfavoráveis  foram  trabalho  realizado,  gestão,  relacionamento  interpessoal  e

remuneração.

Dentre  os  fatores  organizacionais  possíveis  de  influência  citados  na  literatura

pesquisada  estão:  ambiente  de  trabalho,  assistência  aos  servidores  (médica,

odontológica, social),  remuneração, incentivos profissionais e grau de identificação dos

funcionários com a instituição (BISPO, 2006; SANTOS, VRUBEL e BARROS AHRENS,

2016).

De acordo com ZACCA (2011, p. 16),

Para conseguir que os indivíduos se dediquem mais ao trabalho, comprometendo-
se  mais  com  a  organização,  canalizando  sua  energia  vital  produtiva  para  o
sistema, é necessário atender a outro tipo de necessidade humana que vai além
das  necessidades  básicas.  Este  outro  tipo  de  necessidade  refere-se  à  auto-
realização e ao desenvolvimento do potencial do indivíduo.

A auto-realização ou realização profissional é considerada um dos fatores internos

mais importantes para a motivação do indivíduo (HERZBERG, 1968; ZACCA, 2011).  De

acordo com Bispo (2006) a pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta objetiva

e segura, isenta de comprometimento com a situação atual, em busca de problemas reais

na gestão dos Recursos Humanos. Com a pesquisa de Clima Organizacional poderemos

identificar os problemas existentes e buscar solucioná-los. Ainda, de acordo com Bispo

(2006), todos são beneficiados com um clima organizacional favorável, clientes, empresa

e  funcionários,  e  a  recíproca  também  é  verdadeira,  todos  perdem  com  um  clima

organizacional desfavorável.

Escobar acrescenta que “Muitos fatores influenciam o clima, tais como: estilos de

liderança, estrutura organizacional, estratégias motivacionais, motivos e necessidades de

cada pessoa,  dentre  outros”  (ESCOBAR,  2014,  p.  1).  A composição  desses diversos

fatores  produz  o  clima  organizacional,  que  por  sua  vez  influencia  o  desempenho,  a

produtividade,  a  taxa de absenteísmo,  a rotatividade,  a  satisfação e motivação,  entre

outros quesitos, dos trabalhadores de uma organização (OLIVEIRA, 2016; ABREU et al.,

2009; SBRAGIA, 1983). A identificação dos principais fatores de influência na motivação

dos médicos servirá como canal  de comunicação entre os servidores e a Direção do

Hospital, se constituindo em uma importante ferramenta de gestão de recursos humanos.
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3. MATERIAL E MÉTODO

A presente  pesquisa  foi  realizada  em  um  hospital  público  de  nível  terciário  e

quaternário,  onde  são  atendidos  pacientes  ambulatoriais  em todas  as  especialidades

médicas, cirúrgicas e que possui uma unidade de terapia intensiva (UTI) com 13 leitos,

pronto  atendimento  médico  e  odontológico,  além  de  um  Departamento  de  Ensino  e

Pesquisa com 15 programas de residência médica.

Trata-se de um estudo de caso utilizando uma abordagem quantitativa e qualitativa

com aplicação de um questionário (ANEXO II) que contém dezenove questões fechadas e

uma pergunta aberta ao final.  A pesquisa é exploratória pois busca obter informações

sobre  os  fatores  organizacionais  que  influenciam  na  motivação  dos  médicos  de  um

hospital público do Distrito Federal.

Inicialmente foi buscado o reconhecimento dos profissionais envolvidos, para isso

foi  solicitado  ao  setor  de  recursos  humanos  um  relatório  contendo  as  seguintes

informações  acerca  do  quadro  de  médicos  do  hospital:  nome  do  servidor,  matrícula,

cargo,  local  de  trabalho  e  regime  de  contratação.  Este  relatório  foi  utilizado  para

localização dos profissionais para a entrevista, e como fonte de evidências para o estudo.

Uma  das  dificuldades  encontradas  foi  a  dinâmica  de  entrevistas,  pois  vários  dos

profissionais  trabalhavam  em  dois  ou  mais  locais  diferentes  (ambulatório  e  centro

cirúrgico, por exemplo) e alguns especialistas ainda se deslocavam para a UTI ou pronto

atendimento do hospital  com a finalidade de orientar os residentes ou generalistas de

plantão. 

Antes  da  entrega  do  questionário  foi  entregue  ao  participante  um  Termo  de

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I), em que foram especificados os propósitos,

os benefícios da pesquisa, os direitos dos participantes quanto ao sigilo e proteção da

imagem,  quanto  ao  direito  de  recusar-se  a  participar  da  pesquisa,  a  retirar  seu

consentimento no todo ou em parte, em qualquer momento da mesma, sem que disto lhe

resultasse algum prejuízo e, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido,

conforme  preceitua  a  resolução  CONEP  196/1996(1996).  Foram  entrevistados

exclusivamente  médicos integrantes  do quadro  clínico  efetivo  do hospital,  e  todos os

questionários foram preenchidos nas dependências do Hospital, no período compreendido

entre de agosto e 15 de outubro de 2017. 

Essa metodologia foi escolhida por ter sido anteriormente utilizada e validada por
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mais  dois  autores:  Zacca  (2011)  e  Zarth  (2013).  Ambos  utilizaram este  método  para

identificar  os  fatores  organizacionais  que  influenciavam  positiva  e  negativamente  a

motivação dos empregados da área meio de uma empresa pública do setor bancário. 

Para obtenção dos dados relacionados aos fatores organizacionais foi utilizado um

questionário  estruturado,  composto  por  uma questão aberta  e  19  questões fechadas,

sendo estas categorizadas de acordo com a escala Likert, de 5 pontos, que exige que os

participantes indiquem um grau de concordância ou de discordância com cada uma de

uma série de afirmações relacionadas com os objetos de estímulo. As respostas 1 e 2

(discordo  totalmente  e  discordo),  foram consideradas  como  insatisfação,  a  número  3

como indiferença,  e  as  de  números  4  e  5  como satisfação  (ABREU et  al.,  2013).  A

questão aberta foi utilizada para obtenção de respostas qualitativas, onde os participantes

tiveram  a  oportunidade  de  apontar  suas  próprias  respostas  fugindo  a  alternativas  e

escalas quantificáveis. 

Com  o  objetivo  de  mensurar  a  intenção  de  rotatividade  foi  utilizada  a  escala

construída  e  validada  por  Siqueira  et  al.  (1997  apud  AGAPITO  et  al.,  2015)  e

acrescentadas mais três questões ao questionário. Os índices foram classificados de 1 a

5  com  os  seguintes  significados:  1  –  nunca;  2  –  raramente;  3  –  às  vezes;  4  –

frequentemente; e 5 – sempre. As perguntas foram formuladas de forma que quanto maior

a numeração escolhida maior a intenção de rotatividade.

Os questionários foram aplicados no período de 21 de agosto a 28 de outubro a

servidores civis do hospital, todos médicos. No período analisado, de acordo a lista de

servidores atualizada em 30 de junho de 2017, o total de médicos era 228, destes, 22

estavam afastados do hospital por motivos diversos, a maior parte em licença para tratar

de  interesses  particulares  (12),  seguido  de  licença  para  acompanhar  cônjuge  (3)  e

exercício provisório (3), dois estavam à disposição de outros órgãos, um exercendo cargo

em comissão e outro cedido,  e um estava realizando um programa de pós-graduação,

totalizando 22 médicos afastados no período da pesquisa. Responderam ao questionário

um total de 64 pessoas escolhidas aleatoriamente, com uma margem de erro de 10% e

um índice de confiança de 95%.

Dentre  estes,  51  (80%)  foram  contratados  pelo  Regime  Jurídico  Único,  sendo

submetidos  à  Lei  8.112/90  e  outras  legislações  específicas  do  serviço.   Onze  foram

contratados  pelo  regime  celetista,  tendo  seus  direitos  e  deveres  previstos  na

Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT).  Esses  dois  regimes  de  trabalho  têm

características  diferentes  com  relação  aos  direitos  de  cada  um.  Os  estatutários  têm
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vantagens como estabilidade e aposentadoria integral. Os celetistas concursados não têm

estabilidade,  mas  as  demissões  são  raras,  somente  quando  justificadas.  Têm  direito

fundo  de  garantia  por  tempo  de  serviço,  aviso  prévio  e  multas  rescisórias.  As

remunerações  são  diferentes  de  acordo  com  cada  concurso.  Dois  participantes  não

pertenciam a nenhuma das duas categorias citadas por estarem exercendo cargos em

comissão de Direção e Assessoramento Superior (DAS).

A maior parte dos participantes estava na faixa etária entre 31 e 40 anos (38%),

seguidos pela faixa etária entre 41 e 50 anos (33%), o que demonstra uma população

jovem.

Os dados informados no questionário foram tabulados, analisados e as variáveis

representadas através de percentuais e demonstradas através de gráficos construídos

com a utilização do software Microsoft Excel. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maior parte dos participantes estava na faixa etária entre 31 e 50 anos (71%), o

que demonstra uma população jovem, de médicos nas chamadas gerações X e Y. O perfil

psicológico  tem sido  descrito  como um dos fatores  responsáveis  pela  rotatividade de

pessoal (REIS, 2015).

O termo geração X foi criado pelo fotógrafo Robert Capa, no ano de 1950, para

descrever o perfil de personalidade das pessoas nascidas entre 1960 até 1980. A geração

X presenciou muitas mudanças durante sua adolescência, em especial na tecnologia e

nas relações humanas. Eles são filhos de pais separados ou divorciados, onde as mães

trabalhavam fora e chefiavam a família. Pensam em constituir uma família e passar mais

tempo em casa com os filhos. Essa geração tem atitudes com relação ao trabalho bem

definidas. São muito independentes, não respeitam hierarquia, se identificam menos com

as organizações onde trabalham, valorizam o trabalho em equipe, a qualidade de vida e a

família (CONGER, 1998; MALAFAIA, 2011; RECKTENWALD et al., 2017). 

A geração seguinte, denominada geração Y, cresceu cheia de facilidades, cercadas

de tecnologia. Tem tudo que os pais não tiveram, são individualistas, confiantes, buscam

resultados rápidos, e saem em busca de melhores oportunidades caso não se sintam

satisfeitos. Defendem suas opiniões e o lado pessoal é mais valorizado que as questões

profissionais (RECKTENWALD et al., 2017; REIS, 2015; MALDONADO, 2009).



15

Com relação à rotatividade, Castro (2009) considera a idade por si só um fator que

afeta negativamente a intenção de rotatividade, pois empregados mais jovens têm maior

probabilidade de deixar o emprego por terem mais oportunidades no mercado de trabalho

e menos responsabilidades familiares.

Os profissionais da  geração X “são fáceis  de  recrutar,  mas difíceis  de manter”
(Maldonado, 2009, p.2).

Quadro 1. Perfil dos participantes - amostra 64 médicos.
Idade
 

Opção Percentual (%)  Tempo de trabalho Opção Percentual (%)

Menos de 20 anos 0  Menos de 1 ano 2

21 a 30 anos 6  Entre 1 e 5 anos 36

31 a 40 anos 38  Entre 6 e 10 anos 38

41 a 50 anos 34  Entre 11 e 20 anos 17

Acima de 51 anos 19  Entre 21 e 30 anos 6

Não respondeu 3  Não respondeu 2

   Escolaridade Sem residência 2

Estado civil Casado 67  1 residência 25

Solteiro 16  2 ou mais residências 50

Separado/Divorciad
o

6  Mestrado 16

Outros 6  Doutorado 6

Não respondeu 5  Não respondeu 2

Sexo Feminino 58  Regime de contratação DAS 3

Masculino 39  CLT 17

Não respondeu 3  PCC 80

Fonte: a autora.
Com  relação  ao  sexo,  58%  dos  participantes  eram  mulheres  e  39%  homens,

embora  o  percentual  de  médicos  do  sexo  masculino  no  hospital  supere  os  do  sexo

feminino (52% homens e 48% mulheres). Os resultados obtidos com a resposta tempo na

empresa apontaram que a maior parte dos profissionais (74%) trabalha na instituição há

menos de 11 anos. Há poucos servidores com tempo de trabalho acima de 21 anos (6%)

e apenas 1 com menos de um ano no hospital. É um índice que pode ser considerado

relevante com relação à intenção de rotatividade do hospital, pois há poucos médicos com

tempo de trabalho próximo ao da aposentadoria. 

Como todos os participantes eram médicos, portanto, com nível superior, buscou-

se avaliar a titulação destes profissionais, com o objetivo de fazer uma análise qualitativa

da  força  de  trabalho.  Todos  os  participantes  da  pesquisa  tinham algum tipo  de  pós-

graduação,  sendo  a  maior  parte  com 2 ou mais  residências  (50%)  e  25% com uma

residência.  Dentre  os  participantes  também  foram  encontrados  profissionais  com

mestrado  (16%)  e  doutorado  (6%).  Apenas  um profissional  não  tinha  residência.  Os

resultados destacam um alto nível de capacitação técnica dos médicos civis do HFA.
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Para  avaliar  a  motivação  dos  médicos  foram  utilizadas  as  mesmas  questões

utilizadas  por  Zacca  (2011)  e  por  Zarth  (2013).  Entre  as  questões  estão  perguntas

relacionadas  a  fatores  motivadores/intrínsecos  e  a  fatores  higiênicos/extrínsecos,  de

acordo com a classificação de Herzberg.

 

4.1 Avaliação dos fatores motivacionais

Dentre as 16 questões, sete, as questões de 9 a 14 e 16 foram elaboradas para

analisar quais fatores organizacionais desempenhavam um papel motivador no hospital.

As  respostas  1  e  2  (discordo  totalmente  e  discordo),  foram  consideradas  como

insatisfação, a número 3 como indiferença, e as de números 4 e 5 como satisfação. Os

resultados  obtidos  estão  apresentados  no  quadro  abaixo.  Em  algumas  questões  os

percentuais  somados  não  equivalem a  100% da  amostra,  isto  ocorre  porque  alguns

participantes não responderam a todos os quesitos.  Os resultados estão descritos na

tabela abaixo:

Quadro 2. Questões relacionadas aos fatores intrínsecos ou motivacionais.

Fonte: a autora.
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A questão  9  indagava se  a  pessoa se  considerava  realizada  profissionalmente

(auto-realizada).  A maior  parte  dos médicos se consideram realizados (25% concordo

totalmente e 44% concordo). De acordo com Silva et al. (2003), Maslow conceitua auto-

realização como um estágio onde os indivíduos buscam a auto-satisfação, o crescimento

pessoal, não no sentido material, mas nos sentidos intelectual, moral e psicológico. Para

Herzberg (1968), a auto-realização influencia o comportamento do indivíduo fazendo com

ele desenvolva mais seu potencial e se comprometa mais com a instituição.

Na  questão  10  o  objetivo  era  saber  se  o  médico  considerava  seu  trabalho

desafiador, tendo sido encontrado nas respostas um percentual de satisfação de 71%. Os

resultados estão de acordo com a Teoria das necessidades de McClelland. Segundo ele,

funcionários com muita necessidade de realização prosperam em trabalhos desafiantes,

estimulantes  e  complexos.  Em  contrapartida,  aqueles  com  pouca  necessidade  de

realização preferem situações de estabilidade, segurança e previsibilidade (ZACCA, 2011;

SOUZA et al., 2001). 

A questão 11 versava sobre a valorização profissional por parte da chefia/direção.

Nesta  questão,  os  índices  de  satisfação  e  indiferença  foram  iguais  (33%),  e  os  de

insatisfação um pouco superiores, com uma diferença percentual de 2%. A valorização

profissional e o reconhecimento do indivíduo são um tipo de recompensa imaterial. Seu

principal objetivo é reforçar a motivação dos funcionários com os projetos da instituição.

Outra função das recompensas é atrair e fixar os talentos na instituição (SILVA et al.,

2003).

Ao analisar a tabela, na questão 12, sobre adequação da função exercida ao perfil

do profissional,  podemos observar que 79% dos pesquisados encontram-se satisfeitos

com a função que exercem. Esse resultado é o esperado quando analisamos o perfil de

escolaridade dos participantes, pois a maior parte tem residência ou algum tipo de pós-

graduação, o que significa que a satisfação do profissional é alta porque ele trabalha no

que gosta. 

A questão 13 avalia as oportunidades de crescimento profissional ofertadas pelo

hospital. Neste quesito, a maior parte dos profissionais mostrou-se insatisfeito, com um

percentual de insatisfação de 65%. Embora o hospital tenha uma Divisão de Ensino e

Pesquisa atuante,  ofertando vários benefícios aos funcionários de todos os níveis,  os

recursos são escassos para atender a todas as demandas e, por ser um órgão público, há

um  processo  burocrático  e  moroso  para  autorização,  o  que  muitas  vezes  leva  os
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profissionais a desistirem da solicitação.  Esse fator  de insatisfação é importante,  pois

significa que o profissional não vislumbra possibilidades de evolução.

Com relação  ao  conteúdo  do  trabalho  (atividades  do  dia  a  dia)  ser  motivador

(questão 14), o percentual de profissionais satisfeitos foi de 52%, e de insatisfeitos de

20%. De acordo com Herzberg (1968), as atividades do dia a dia são fatores intrínsecos

relevantes  para  a  satisfação  no  trabalho  e,  portanto,  a  natureza  das  tarefas  e  as

atribuições do cargo contribuem para a motivação, podendo ser flexibilizadas, na medida

do possível, a fim de proporcionar mais responsabilidade e desafio para os ocupantes dos

cargos.  No  caso  dos  médicos,  sua  atividade  é  por  si  só  desafiadora,  pois  em suas

atividades do dia a dia ele lida com as expectativas de cura do paciente e com vidas

humanas.

Por último, a questão 16 que avaliou se a imagem e prestígio da instituição, seria

um fator motivador para o profissional. Neste quesito as respostas individuais foram bem

equilibradas,  25% discordou  totalmente,  17% discordou,  22% dos participantes  foram

indiferentes,  20%  concordaram  e  16%  concordaram  totalmente,  porém  prevaleceu  a

discordância, portanto a insatisfação, com um índice de 42%.

4.1.1 Avaliação dos fatores desmotivadores

4.1.1.1 Fatores extrínsecos ou fatores higiênicos de Herzberg

De  acordo  com  Herzberg  (1968)  uma  necessidade  não  satisfeita  é  capaz  de

influenciar  a  motivação  negativamente.  Segundo  o  autor,  fatores  não  associados

diretamente com a tarefa ou o trabalho em si, são denominados fatores extrínsecos ou

higiênicos.  Entre  eles  estão  os  fatores  ambientais  e  preventivos,  relacionamento

interpessoal, remuneração e benefícios (PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Em nossa pesquisa esses fatores foram avaliados com a aplicação das questões 1

a 8 e 15.
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Quadro 3: fatores desmotivadores.

Discordo 
Totalmente 

Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
Totalmente 

1. Você considera as condições de 
infraestrutura adequadas para a execução do 
seu trabalho? 

3% 27% 9% 48% 13%

2. Você considera o processo de comunicação 
(sistemas de informação, fluxo da 
informação, normas e rotinas) adequado para 
a execução do seu trabalho? 

6% 30% 28% 31% 5%

3. Você considera a política salarial adequada 
ao trabalho que executa? 

81% 14% 0% 5% 0%

4. Você considera a política de benefícios 
adequada? 

44% 42% 5% 8% 0%

5. Você considera o relacionamento com a 
chefia/direção (diálogo, facilidade de acesso) 
adequada? 

9% 6% 34% 33% 17%

6. Você considera o plano de cargos 
adequado para o desenvolvimento da sua 
carreira? 

70% 22% 2% 2% 5%

7. Você considera a estabilidade de emprego 
um fator motivador para o ingresso na 
empresa pública? 

11% 8% 13% 42% 27%

8. Você considera bom o relacionamento com 
os colegas? 

0% 0% 5% 55% 41%

15. Você considera a sua remuneração melhor 
do que a oferecida pelo mercado de trabalho? 

89% 11% 0% 0% 0%

Pergunta 

Escala de concordância 

Fonte: a autora.

A primeira  questão investigou o fator  infraestrutura.  A maioria  dos profissionais

(61%) considerou as condições de infraestrutura adequadas para a execução de seu

trabalho, sendo esse item considerado um fator de satisfação. Na questão seguinte foi

avaliado  o  processo  de  comunicação  e  sistemas  de  informação.  Nesta  questão  as

opiniões foram dividas igualmente, tanto a satisfação quanto a insatisfação tiveram 36%

de incidência. Os indiferentes totalizaram 28%. 

A questão com maior número de indivíduos insatisfeitos foi  a  questão 3, sobre

adequação  da  política  salarial  em relação  à  atividade  exercida,  onde  apenas  5% se

declararam satisfeitos com sua remuneração, sendo este um fator com grande influência

no comportamento desta categoria de profissionais (HERZBERG, 1968).

A política de benefícios foi outro fator com alto índice de respostas desfavoráveis à

motivação da categoria, a grande maioria (86%) se mostrou insatisfeita, e apenas 8%

satisfeita.  Ainda  com  relação  aos  benefícios  ou  recompensas,  na  questão  15  foi

perguntado aos médicos se eles consideram sua remuneração melhor do que a oferecida

pelo mercado, em que 89% discordam totalmente e 11% discordam, ou seja, 100% dos

participantes consideram sua remuneração inferior às praticadas no Distrito Federal. Os

resultados  podem  ser  considerados  relevantes,  pois  remuneração  e  benefícios  são
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necessidades  de  segurança  de  acordo  com  Maslow.  Estas  necessidades  são

consideradas primárias e estão relacionadas com a conservação pessoal (proteção do

corpo, do emprego, de recursos). Somente causam motivação quando não satisfeitas,

pois  estimulam o indivíduo a consegui-las (ZARTH,  2013;  LOPES,  2013;  MATHIAS e

LARA, 2012; PÉREZ-RAMOS, 1990).

Com relação aos fatores de relacionamento, foram formuladas as questões 5 e 8, a

primeira indagava sobre o relacionamento do profissional com a chefia ou direção, se

havia diálogo e facilidade de acesso adequados. A concordância foi de 50%, sendo que

33% concordaram e 17% concordaram totalmente. Apenas 15% discordaram, porém 34%

se declararam indiferentes, evidenciando a necessidade de melhoria nesse aspecto. De

acordo com Rodrigues et al. (2016) esse relacionamento está relacionado à postura do

chefe frente a seus funcionários, principalmente sobre seu papel na promoção de um bom

clima organizacional, nas formas de tratamento, encorajamento e incentivo. Castro (2009)

afirma que “as pessoas acabam exercendo influência umas sobre as outras dentro da

organização, principalmente aquelas em posições hierarquicamente superiores”. 

A outra  questão  relacionada  as  relações  foi  a  questão  8,  que  versa  sobre  o

relacionamento do profissional  com os colegas.  Esta variável  está relacionada com o

respeito, cooperação e relacionamento com os colegas do mesmo e de outro setor e a

influência destes no comportamento do outro (RODRIGUES et al., 2016). Neste quesito

não houve nenhuma discordância, sendo encontrado em percentual de satisfação geral

de 95% e apenas 5% de indiferença. O que demonstra que o relacionamento com o os

colegas é um dos fatores de satisfação dos médicos.

A questão  6  é  relacionada  ao  plano  de  cargos,  e  se  ele  é  considerado  pelos

participantes  adequado para o desenvolvimento de sua carreira. Novamente a maioria

das respostas foi de discordância, sendo encontrado um índice total de 92%, mostrando

que os médicos não estão satisfeitos com o plano de cargos existente. A melhoria do

plano de cargos dos funcionários do hospital vem sendo discutido entre o sindicato e o

órgão de gestão setorial há alguns anos, e está em fase de negociação. Um exemplo da

melhoria no clima organizacional após ações de gestão em prol das reivindicações dos

funcionários foi demonstrado por Silveira (2010). Ele avaliou o clima organizacional de

funcionários após a implantação do programa de cargos e salários. A questão avaliou a

motivação dos funcionários após a implantação do plano de cargos e salários e, para

63,9% dos participantes o PCS gerou um aumento da motivação dos mesmos (SILVEIRA,

2010).
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A estabilidade  no  emprego  foi  o  tema da  questão  7.  Procuramos avaliar  se  a

estabilidade  é  um  fator  motivador  para  ingresso  na  empresa  pública.  A maioria  dos

participantes  concordou  com  esta  afirmação,  sendo  que  42%  concordaram  e  27%

concordaram totalmente. A estabilidade é um dos fatores de segurança de Maslow, e, de

acordo com Silva et al. (2003), está ligada a preocupação do indivíduo em correr o risco

de  não  ter  suas  necessidades  básicas  atendidas,  seja  no  presente  ou  no  futuro.  A

estabilidade no emprego significa uma garantia para o funcionário. 

A última questão foi a única discursiva, onde os participantes puderam expressar

suas opiniões. Todos os médicos responderam à questão com ao menos uma sugestão.

Todas as sugestões foram classificadas em um assunto, e os percentuais distribuídos

conforme o gráfico abaixo.  Da mesma forma que nas questões objetivas a opinião dos

participantes foi sobre a necessidade de um plano de cargos e salários (32%), seguido de

melhoria  salarial  (25%)  e  melhoria  na  infraestrutura  (12%).  Neste  último  item alguns

participantes  relataram  a  necessidade  de  melhoria  na  disponibilidade  de  materiais  e

equipamentos.

Gráfico 1. Sugestões dos participantes

PLANO DE CARREIRA

MELHORIA SALARIAL

INFRAESTRUTURA

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

ESCALA DE SERVIÇO

PROGRAMAS DE BENEFÍICIOS

GESTÃO PARTICIPATIVA

PROGRAMAS DE PRECEPTORIA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

32%

25%

12%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

NECESSIDADES DE MELHORIA

Fonte: a autora.

Entre as principais sugestões dos participantes, algumas devem ser mencionadas

pois podem ser utilizadas pelos gestores como oportunidades de melhoria, influenciando

no aumento da satisfação dos médicos em relação aos fatores valorização profissional e

comunicação com a chefia. Uma delas é a sugestão de uma gestão participativa, com
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cargos junto à Direção do hospital, participando do processo decisório.

Outra sugestão importante foi a gratificação salarial para os médicos que atuam

como preceptores das residências. No momento, essa atividade não é remunerada e, não

há flexibilização de carga horária para os que a exercem, o que causa insatisfação dos

profissionais  mais  experientes  e  titulados  do  hospital.  Esse  problema  impacta  na

qualidade  dos  programas  de  residência  existentes,  podendo  causar  até  mesmo  sua

interrupção futura. Existem programas de gratificações para preceptores das Secretarias

de Saúde dos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul entre outros,

porém ainda não são autorizadas para os médicos federais.

Dentre  as  sugestões  para  melhoria  dos  benefícios,  foram  citados  direito  a

atendimento odontológico e parcerias com colégios, creches e escolas. 

4.1.1.1.1. Avaliação da intenção de rotatividade 

Com o objetivo de mensurar a  intenção de  rotatividade foi utilizada a escala de

intenção  de  rotatividade (EIR)  construída  e  validada  por  Siqueira  et  al.  (1997  apud

AGAPITO et al., 2015) e acrescentadas mais três  questões ao questionário. Os índices

foram avaliados de acordo com a escala  Likert de 5 pontos de 1 a 5 com os seguintes

significados: 1 – nunca; 2 – raramente; 3 – às vezes; 4 – frequentemente; e 5 – sempre.

As  perguntas  foram formuladas  de forma que,  quanto  maior  a  numeração  escolhida,

maior a intenção de rotatividade.

A EIR avalia  o  grau  em que um indivíduo elabora  planos  sobre  sua saída  da

instituição onde trabalha. É composta por 3 perguntas que permitem que os indivíduos

declarem  o  que  pensa,  planeja  e  tem  vontade  acerca  da  intenção  de  sair  de  sua

instituição no futuro.

A tabela abaixo mostra os resultados obtidos com as perguntas relacionadas à

intenção de rotatividade dos participantes.

Tabela 1. Intenções de rotatividade.

64
VARIÁVEL NUNCA RARAMENTE ÀS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE

PENSAMENTO 5% 13% 34% 39% 9%

PLANEJAMENTO 13% 20% 39% 16% 13%

VONTADE 11% 17% 31% 28% 13%

Fonte: a autora.
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As respostas foram bem heterogêneas,  porém podemos observar  que nos três

itens há um percentual de indiferentes, ou indecisos em torno de 30%, esse resultado

mostra  que  há  ainda  muitos  profissionais  em  dúvida  sobre  deixar  a  instituição.  Os

extremos nunca e sempre também tiveram escores baixos.  O desejado seria  que as

variáveis com escore 1 fossem as mais prevalentes. Estatisticamente a maior parte dos

participantes pensa, planeja e tem vontade de deixar a instituição, porém para interpretar

esses resultados, temos que analisá-los em conjunto com os fatores de satisfação desses

indivíduos.

A pesquisa  de  clima  organizacional  apresentou  um  resultado  onde  os  fatores

motivadores ou intrínsecos, considerados pelos participantes como satisfatórios,  foram

auto-realização e perfil profissional (79%) e trabalho desafiador (71%). Os considerados

insatisfatórios  foram  a  valorização  profissional  e  oportunidades  de  crescimento

profissional.  Estes  fatores  causam  influência  na  motivação  dos  indivíduos,  conforme

descrito por Castro (2009, p.24),

O clima organizacional influencia e é influenciado pelas pessoas que dele fazem
parte à medida que o indivíduo reage às variáveis presentes no meio, bem como à
forma  como  as  interpreta.  Dessa  maneira,  observa-se  que  o  clima  influencia
diretamente o comportamento da pessoa. 

As  pessoas  necessitam  de  reconhecimento,  de  se  sentirem  valiosas  para  a

empresa,  além de confiantes ao comunicar-se com o chefe e com os colegas.  Ter  a

possibilidade de expor suas ideias e participar no desenvolvimento da organização sem

medo de retaliações. Um ambiente de trabalho amigável e a aprovação social são fatores

crescimento  profissional  parâmetros  utilizados  pelo  indivíduo  para  continuar  ou  não

atribuindo significado ao cargo. É importante que as instituições, incluindo as públicas,

contemplem  em  seu  planejamento  de  gestão  um  plano  de  carreira  estruturado.  As

pessoas  necessitam  vislumbrar  a  possibilidade  de  autodesenvolvimento  e  sentir  que

estão progredindo na instituição, aumentando o desejo de permanecer nela (AGAPITO et

al., 2015). 

Quanto aos resultados obtidos com os fatores extrínsecos ou higiênicos,  foram

considerados satisfatórios os relacionados a infraestrutura,  estabilidade no emprego e

relacionamento  com  os  colegas.  No  fator  relacionamento  com  a  chefia,  50%  dos

participantes  mostraram-se  satisfeitos,  porém  34%  foram  indiferentes.  Destacar  esse

resultado  é  importante,  pois  é  uma  oportunidade  de  melhoria.  Uma  relação  pessoal
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positiva entre supervisores e funcionários demonstra consideração por eles e cria  um

ambiente favorável, pois o funcionário se sente apoiado e tendo menos propensão a se

desligar da instituição (CASTRO, 2009). A gestão participativa seria uma boa forma de

estreitar os laços com os servidores.

Os  fatores  extrínsecos  de  maior  insatisfação  foram  os  itens remuneração  em

comparação com o mercado de trabalho (100%), política salarial (95%), plano de carreira

(92%) e política de benefícios (86%). Os itens remuneração de acordo com o mercado,

política salarial e plano de carreira estão em estudo no órgão gerencial e não podem ser

alterados pela Direção do Hospital, porém a política de benefícios pode ser revista, em

especial as parcerias com instituições de ensino em todos os níveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi  identificar os fatores organizacionais intrínsecos e

extrínsecos que influenciam na motivação e desmotivação dos médicos de um hospital

público,  e  associá-los  com a  intenção  de  rotatividade,  além de  propor  sugestões  de

melhoria.  Com relação  a  motivação,  a  maioria  dos  médicos  considerou  seu  trabalho

desafiador, a função que exercem adequada ao seu perfil profissional e as atividades que

exercem no dia a dia motivadora. A auto-realização também foi considerada satisfatória.

Estes fatores influenciam positivamente na motivação do profissional. Porém, os médicos

não  se  sentem  reconhecidos  pelo  seu  trabalho  e  não  vislumbram  oportunidades  de

crescimento profissional na instituição. A imagem e o prestígio do hospital também não

foram considerados como um fator motivador para os participantes da pesquisa.

Em complemento aos fatores de motivação, foram avaliados também os fatores

desmotivadores,  que podem influenciar  negativamente o clima organizacional.  Destes,

quatro fatores não foram considerados satisfatórios: salário, benefícios, plano de cargos e

salários e remuneração de acordo com o mercado. É importante ressaltar que o hospital

pesquisado  é  um  órgão  público,  portanto  estes  fatores  desmotivadores  não  são

modificados pela Direção, porém gestões estão sendo feitas junto ao Órgão Gerencial e

há uma previsão para aprovação do Plano de Cargos e Salários em 2018, valorizando os

profissionais e com isso melhorando os salários e a satisfação.

Dentre as limitações da pesquisa está o tamanho da amostra (64) indivíduos e a

ausência  de  uma  análise  dos  dados  de  forma  quantitativa,  utilizando-se  de  análises
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estatísticas  adequadas  para  uma  avaliação  mais  objetiva.  Como  esta  foi  a  primeira

pesquisa de clima realizada no hospital não há parâmetros de comparação com outros

períodos,  faz-se  necessário  que sejam realizadas pesquisas de  clima  periodicamente

para verificar a eficácia das ações implementadas.

Desta forma o clima organizacional foi considerado desfavorável e a intenção de

rotatividade dos médicos considerada alta. Os resultados obtidos indicam a necessidade

de melhorias de gestão, com o objetivo de reforçar os pontos positivos e melhorar os

negativos,  como  valorização  e  reconhecimento  profissional.  Essas  melhorias  não

dependem exclusivamente das ações da Direção ou do setor de recursos humanos. Cada

chefe deve identificar uma oportunidade de melhoria em seu setor, procurando incentivar

e liderar as equipes na conquista das metas estabelecidas pela Direção. 
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ANEXO I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Título do Projeto: Pesquisa de Clima Organizacional. Influência dos fatores internos na motivação
dos médicos de um hospital público do Distrito Federal 
Pesquisador Responsável: Letícia Veiga Vasques. 
Aluna: Ana Claudia Santos de Azevedo Izidoro. 
Orientador: Prof. Dr. Alessandro Messias Moreira

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIS
Telefones para contato: (61) 39662474 - (61) 99661-0838 

Nome do voluntário:________________________________________Idade: ______anos. 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Pesquisa de Clima
Organizacional. Influência dos fatores internos na motivação dos médicos de um hospital público
do Distrito Federal”, de responsabilidade do pesquisador Ana Claudia Santos de Azevedo Izidoro 

Prezado (a) Doutor (a):  o Sr (a) está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste
questionário de forma totalmente voluntária.  Antes de concordar em participar desta pesquisa e
responder a este questionário, é muito importante que você compreenda as informações e instruções
contidas neste documento. Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que
você se decida participar. Sua participação é voluntária, e você tem o direito de desistir de participar
da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. Você também não terá nenhum tipo de
despesa para participar desta pesquisa. Objetivo do estudo: Realizar um diagnóstico dos fatores
internos que influenciam o Clima Organizacional de um Hospital público, localizado em Brasília,
DF,  e  utilizá-lo  para  melhorar  a  satisfação  e  a  motivação  dos  servidores.  Procedimentos:  Sua
participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste questionário, respondendo às
perguntas formuladas. Benefícios: A proposta deste trabalho é dar voz aos servidores, identificando
quais  as  reais  causas  que  afetam  o  clima  da  organização,  e  propor  melhorias  na  gestão  caso
necessário.  Riscos:  O  preenchimento  deste  questionário  poderá  expor  os  participantes  a  riscos
mínimos como cansaço e desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do questionário. Se isto
ocorrer você poderá interromper o preenchimento dos instrumentos e retomá-los posteriormente, se
assim o desejar. Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelas
pesquisadoras responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento
(confidencialidade),  mesmo quando os resultados desta  pesquisa forem divulgados em qualquer
forma. 

Brasília, DF, ______ de __________________ de 2017.
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_______________________________________
ANA CLAUDIA SANTOS DE AZEVEDO IZIDORO

Eu,  __________________________________________,  RG  n°  _____________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima
descrito. 

______________________________________________
Nome e assinatura do servidor
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ANEXO II

QUESTIONÁRIO APLICADO

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Aprovado pelo CEP/FEPESMIG sob Parecer nº 2.181.949

Título do Projeto: Pesquisa de Clima Organizacional. Influência dos fatores internos na motivação dos médicos de
um hospital público do Distrito Federal

Pesquisador Responsável: Letícia Veiga Vasques. Aluna: Ana Claudia Santos de Azevedo Izidoro. 
Orientador: Prof. Dr. Alessandro Messias Moreira
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIS
Telefones para contato: (61) 39662474 - (61) 99661-0838 

Nome do voluntário: ________________________________________________________________

O Sr.  (ª)  está  sendo  convidado  (a)  a  participar  do  projeto  de  pesquisa  “Pesquisa  de  Clima  Organizacional.
Influência  dos  fatores  internos  na  motivação  dos  médicos  de  um  hospital  público  do  Distrito  Federal”, de
responsabilidade do pesquisador Ana Claudia Santos de Azevedo Izidoro 

Prezado (a) Doutor (a): o Sr (a) está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste questionário de
forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder a este questionário, é
muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. Os pesquisadores
deverão responder todas as suas dúvidas antes que você se decida participar. Sua participação é voluntária, e você
tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. Você também
não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa. Objetivo do estudo: Realizar um diagnóstico dos
fatores internos que influenciam o Clima Organizacional de um Hospital público, localizado em Brasília, DF, e
utilizá-lo para melhorar a satisfação e a motivação dos servidores. Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa
consistirá  apenas  no  preenchimento  deste  questionário,  respondendo  às  perguntas  formuladas.  Benefícios:  A
proposta  deste  trabalho  é  dar  voz  aos  servidores,  identificando quais  as  reais  causas  que afetam o clima da
organização, e propor melhorias na gestão caso necessário. Riscos: O preenchimento deste questionário poderá
expor os participantes a riscos mínimos como cansaço e  desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do
questionário.  Se  isto  ocorrer  você  poderá  interromper  o  preenchimento  dos  instrumentos  e  retomá-los
posteriormente, se assim o desejar. Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida
pelas  pesquisadoras  responsáveis.  Os  sujeitos  da  pesquisa  não  serão  identificados  em  nenhum  momento
(confidencialidade), mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

Brasília, DF, ______ de __________________ de 2017.

_______________________________________
ANA CLAUDIA SANTOS DE AZEVEDO IZIDORO
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Eu,  __________________________________________,  RG  nº  _____________________  declaro  ter  sido
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

_________________________________________________
Assinatura do voluntário

QUESTIONÁRIO – PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Você está recebendo um questionário que subsidiará um Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização,
apresentado ao Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração da Escola de Comando e Estado Maior do
Exército e ao Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS), que tem como tema a motivação no emprego público. Não
há necessidade de se identificar.

Desde já agradecemos a sua participação.

Qual o seu cargo? ______________________________ 

Qual sua idade? Qual seu estado civil? Qual seu sexo?

( ) menos de 20 anos ( ) casado ( ) feminino

( ) entre 21 e 30 anos ( ) solteiro ( ) masculino

( ) entre 31 e 40 anos ( ) separado/divorciado

( ) entre 41 e 50 anos ( ) outros 

( ) acima de 51 anos 

Fonte: Adaptado de Zacca, 2011.

Trabalha há quantos anos neste hospital? Qual sua escolaridade?

( ) menos de 01 ano ( ) sem residência

( ) entre 01 e 05 anos ( ) 1 residência

( ) entre 06 e 10 anos ( ) 2 ou mais residências

( ) entre 11 e 20 anos ( ) mestrado

( ) entre 21 e 30 anos ( ) doutorado

( )  mais de 30 anos ( ) outra pós-graduação
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Para cada pergunta abaixo, faça um círculo no número à direita que melhor combina com a sua opinião sobre

a motivação no emprego público. Use a escala acima para orientar a sua resposta. 

Pergunta 

Escala de concordância 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

1) Você considera as condições de 

infraestrutura adequadas para a 

execução do seu trabalho? 

1 2 3 4 5

2) Você considera o processo de 

comunicação (sistemas de informação, 

fluxo da informação, normas e rotinas) 

adequado para a execução do seu 

trabalho? 

1 2 3 4 5

3) Você considera a política salarial 

adequada ao trabalho que executa? 
1 2 3 4 5

4) Você considera a política de 

benefícios adequada? 
1 2 3 4 5

5) Você considera o relacionamento 

com a chefia/direção (diálogo, 

facilidade de acesso) adequada? 

1 2 3 4 5

6) Você considera o plano de cargos 

adequado para o desenvolvimento da 

sua carreira? 

1 2 3 4 5

7) Você considera a estabilidade de 

emprego um fator motivador para o 

ingresso na empresa pública? 

1 2 3 4 5

8) Você considera bom o 

relacionamento com os colegas? 
1 2 3 4 5

9) Você se considera realizado 

profissionalmente (auto- realização)? 
1 2 3 4 5

10) Você considera seu trabalho 

desafiador? 
1 2 3 4 5
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11) Você considera que o seu trabalho é

reconhecido e valorizado pela 

chefia/direção? 

1 2 3 4 5

12) Você considera que a função que 

exerce é adequada a seu perfil? 
1 2 3 4 5

13) Você considera que o hospital 

disponibiliza oportunidades para o seu 

crescimento e desenvolvimento 

profissional? 

1 2 3 4 5

14) Você considera o conteúdo do seu 

trabalho (atividades do dia-a-dia) 

motivador? 

1 2 3 4 5

15) Você considera a sua remuneração 

melhor do que a oferecida pelo 

mercado de trabalho? 

1 2 3 4 5

16) Você considera a imagem e 

prestígio do hospital um fator 

motivador? 

1 2 3 4 5

A seguir  estão  três  frases  que  podem representar  alguns  pensamentos  seus.  Dê  suas  respostas

anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, o número (de 1 a 5) que melhor representa sua

resposta. 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre

1 2 3 4 5

17. ( ) Penso em sair da empresa onde trabalho.
18. ( ) Planejo sair da empresa onde trabalho.
19. ( ) Tenho vontade de sair da empresa onde trabalho. 

Na sua opinião, em quais aspectos este hospital deverá primeiramente investir nos próximos anos

para  manter  e  promover  a  motivação  dos  médicos?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Fonte: Adaptado de Zacca, 2011 
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