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A MOTIVAÇÃO COMO FATOR DE INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO – UM ESTUDO DE CASO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURIFLAMA 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar os fatores que influenciam a 

satisfação e a motivação no trabalho dos servidores públicos municipais da 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Auriflama. Foram 

abordados conceitos de grande importância para a compreensão da relação entre a 

questão motivacional e os reflexos desta na qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos auriflamenses.  

 

2. INTRODUÇÃO 

  O mundo é um ambiente em constantes transformações. Seus habitantes, por 

consequência, tem a necessidade de se adaptarem à tais transformações. No 

decorrer da história da humanidade, podemos observar várias etapas desse 

processo evolutivo. Essas transformações ocorreram não somente no âmbito 

pessoal, mas também no âmbito empresarial e institucional. As organizações 

empresariais privadas tiveram que buscar novas maneiras de se comportar no 

mercado, visando a satisfação de seus clientes, que a cada dia que passa estão 

mais exigentes. 

  Se por um lado, as organizações privadas se sentem na obrigação de 

oferecer um bom atendimento aos seus clientes, sob pena de serem excluídas do 

mercado, por outro lado, as instituições governamentais também precisam estar 

atentas quanto à qualidade no atendimento dos seus cidadãos. A falta de 

correspondência nas expectativas dos cidadãos pode provocar ondas de protesto 

por parte dos mesmos, gerando mal estar na sociedade e fazendo com que as 

instituições públicas caiam no descrédito junto à população. 

 

3. OBJETIVOS 

  O presente trabalho tem como objetivo central analisar os fatores que 

influenciam a satisfação e a motivação no trabalho dos servidores públicos 

municipais da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Auriflama. 
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4. METODOLOGIA 

  Por se tratar de um estudo de caso, a metodologia da pesquisa possui caráter 

quantitativo, sendo também exploratório-descritiva, tendo sido escolhida a análise de 

conteúdo para estudar as informações resultantes do questionário. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  “Um serviço pode ser considerado de qualidade quando proporciona um 

determinado nível de satisfação” (LAS CASAS, 2007). 

  Ainda de acordo com Las Casas (2012, p.33), geralmente são considerados 

fatores para um bom serviço de atendimento: 

 

Quadro 1 -  Fatores para um bom serviço de atendimento 

Tangibilidade 
os clientes avaliam os aspectos visíveis de um local onde ocorre a 
prestação de serviços. 

Confiança 
estabelecer uma relação de confiança é fundamental. Reconhecer as 
fraquezas e os erros, entregar o que promete e ser sempre ético são 
fatores que auxiliam para atingir esses objetivos. 

Responsabilidade 

esta característica se refere à capacidade que um profissional tem para 
prestar serviços rapidamente, sem deixar que os indivíduos esperem 
desnecessariamente. Boa vontade e prontidão também são avaliados 
pelos clientes. 

Autoconfiança 

um bom profissional deve demonstrar que é bom. A forma com que 
trabalha, demonstrando segurança e de maneira correta, transmite 
confiança. Os clientes gostam de lidar e ser atendidos por pessoas 
confiáveis. 

Fonte: Adaptado de Las Casas (2012, p. 33). 
 

  Abraham Maslow (1908-1970) apresentou uma teoria da motivação segundo 

a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa 

hierarquia de importância e influência, como se pode verificar no quadro a seguir. 

 

Quadro 2 - Hierarquia das Necessidades de Maslow 

Necessidades 
fisiológicas 

constituem o nível mais baixo das necessidades humanas, mas de vital 
importância, como as necessidades de alimentação (fome e sede), sono e 
repouso (cansaço), abrigo (frio ou calor), desejo sexual, etc. As 
necessidades fisiológicas estão relacionadas com a sobrevivência do 
indivíduo. Quando alguma dessas necessidades não está satisfeita, ela 
domina a direção do comportamento. 

Necessidades de 
segurança 

constituem o segundo nível das necessidades humanas, como as 
necessidades de segurança ou estabilidade, busca de proteção contra a 
ameaça ou privação, fuga ao perigo. Surgem no comportamento quando 
as necessidades fisiológicas estão relativamente satisfeitas.   

Necessidades 
sociais 

surgem no comportamento, quando as necessidades mais baixas 
(fisiológicas e de segurança) encontram-se relativamente satisfeitas. 
Dentre as necessidades sociais estão a necessidade de associação, 
participação, aceitação por parte dos companheiros, troca de amizade, 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

afeto e amor. Quando não estão suficientemente satisfeitas, o indivíduo 
torna-se resistente, antagônico, hostil com relação às pessoas que o 
cercam. 

Necessidades de 
estima 

são as necessidades relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se 
vê e se avalia. Envolvem a auto-apreciação, autoconfiança, necessidade 
de aprovação social e de respeito, de status, prestígio e consideração. 
Incluem ainda o desejo de adequação, confiança perante o mundo, 
independência e autonomia. A sua satisfação conduz à sentimentos de 
autoconfiança, de valor, força, prestígio, poder, capacidade e utilidade.  

Necessidades de 
auto realização 

são as necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da 
hierarquia. Estão relacionadas com a realização do próprio potencial e do 
autodesenvolvimento contínuo. Essa tendência se expressa através do 
impulso que a pessoa tem para tornar-se sempre mais do que é e de vir a 
ser tudo o que pode ser. 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (vol II, 2002, p. 113). 
 

  Frederick Herzberg (n. 1923) formulou a teoria dos dois fatores para explicar o 

comportamento das pessoas em situação de trabalho. Para ele, existem dois fatores 

que orientam o comportamento das pessoas, conforme segue no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Teoria dos Dois Fatores de Herzberg 

Fatores 
higiênicos 

ou fatores extrínsecos, pois estão localizados no ambiente que rodeia as 
pessoas e abrangem as condições dentro das quais elas desempenham seu 
trabalho. Os principais fatores higiênicos são: salário, benefícios sociais, tipo de 
chefia ou supervisão que as pessoas recebem de seus superiores, condições 
físicas e ambientais de trabalho, políticas e diretrizes da empresa, clima de 
relacionamento entre a empresa e os funcionários, regulamentos internos, etc.  

Fatores 
motivacionais 

ou fatores intrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo do cargo e com 
a natureza das tarefas que a pessoa executa. Os fatores motivacionais estão 
sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e 
desempenha. Os fatores higiênicos e motivacionais são independentes e não se 
vinculam entre si. 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (vol II, 2002, p. 113). 
 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  A pesquisa está em andamento. O preenchimento do questionário ainda não 

foi concluído pelos funcionários envolvidos. 
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