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RESUMO 

As organizações procuram entender como a motivação leva as pessoas a buscarem 
seus resultados. Uma empresa já existente poderia ser construída em outro lugar 
com as mesmas instalações, equipamentos, procedimentos e layouts, entre eles há 
diferenciais que se destacaria que são as pessoas e a localização. As pessoas são 
únicas, com valores, crenças, atitudes e motivações diferenciadas, impactando no 
nível de desempenho no trabalho. A localização não seria a mesma pelo fato de não 
ser o mesmo local. Os fatores de motivação no trabalho na iniciativa privada e no 
serviço público têm características ou comportamentos distintos também. O presente 
artigo tem por objetivo identificar os fatores influenciadores da motivação no 
trabalho, nos Correios do município de Itajubá-MG, sob a ótica dos servidores 
públicos. Refere-se de uma pesquisa estruturada de campo de espécie quantitativa. 
Será utilizado como ferramenta para a coleta de dados um questionário estruturado 
aplicados aos recepcionistas das empresas deste seguimento situadas no município. 
O resultado esperado com a pesquisa de campo é a mensuração a satisfação e 
insatisfação com os servidores dos Correios.  
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1. INTRODUÇÃO 

A motivação no trabalho é considerada um assunto atual e vital no contexto 

empresarial. As empresas possuindo tecnologia de ponta, uma formidável 

localização ou capital de giro elevado precisa de colaboradores, pois sem eles não 

adiantará ter os melhores fatores de produção, se não houver uma harmonia entre 

eles. 

Segundo Bergamini (1997, p.54), motivação não é algo que alguém possa 

fazer por você, ela acredita que é algo intimo a cada um, e se dá ao prestigio da 

maneira como se faz o trabalho, fazendo assim que cada um busque seu próprio 

referencial de dignidade e motivação. As empresas com a intenção de obterem lucro 

apostam em projetos e estratégias motivacionais. 

Há trabalhadores na iniciativa privada e no setor público. Ambos são afetados 

pelos fatores motivacionais, conforme Bergamini (2008) a motivação está nos meios 

de qualquer tipo de organizações e depende do sentido que cada pessoa dá a sua 

função. A organização deverá perceber como as pessoas buscam sua forma de 

encontrar seus propósitos por motivos diferentes, e que cada empregado deve ser 

estudado de maneira individual. 



As organizações contribuem para que os indivíduos satisfaçam suas 

carências: “emocionais, espirituais, intelectuais, econômicos" (CHIAVENATO, p. 6, 

2015). O autor ainda afirma que para as pessoas crescerem eles dependem das 

organizações e afirma também para que todos da organização consigam atingir seus 

objetivos não bastam somente força intelectual ou força braçal e sim a habilidade de 

trabalhar em conjunto. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse artigo é analisar os fatores motivacionais do trabalho 

no Serviço Público sob a ótica dos funcionários dos Correios. Já os objetivos 

específicos, são de Identificar e mensurar os fatores motivacionais e de satisfação e 

insatisfação dos servidores dos Correios, comparando o resultado da pesquisa com 

a teoria. 

 

3. METODOLOGIA 

Utilizando-se de realizações de pesquisas bibliográficas em livros, revistas, 

internet e pesquisa de campo. Elaboração de questionário de espécie qualitativa e 

quantitativa aplicados aos funcionários nos Correios do município de Itajubá- MG. 

Análise os dados. Com dados obtidos no primeiro questionário: Mensuração da 

motivação e a satisfação dos trabalhadores dos Correios. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Motivação é o que move o ser humano a fazer algo para alcançar seus 

objetivos e metas, é algo íntimo a cada pessoa e somente ela percebe. É sentir-se 

influenciado pelos fatores externos, mas o essencial é pelos internos (KLAVA, 2010). 

Segundo Bergamini (1997) a motivação é algo pessoal e intransferível ao 

outro individuo, cada pessoa dá a sua importância ao seu trabalho de maneira 

diferente, sempre em busca de algum significado pessoal. Já Montana (1999) diz 

que é a maneira que cada indivíduo se incentiva ou é estimulado a fazer algo para 

alcançar metas, objetivos e suas necessidades. 

No ambiente de trabalho vem sendo muito discutido sobre as satisfações e 

insatisfações de cada empregado, sendo estudado cada um individualmente nas 

organizações. As grandes empresas já notaram que a sua produtividade está 

atrelada ao bem estar de todos os funcionários, e crescentemente preocupadas com 



o bem estar, as organizações se atentam em melhor atender seus colaboradores 

(DUTRA, 2011). 

Nenhuma organização, sendo de grande ou de pequena importância, não 

garante aos seus funcionários que vai mantê-lo pelo resto de suas vidas. Sempre 

houve lugares que teve uma maior demanda de trabalhadores como é o caso nas 

grandes empresas, fazendo com que as pessoas busquem estabilidade no emprego 

público (Neves, 2007). 

Cada vez está mais difícil a estabilidade e o ingresso no setor privado, diante 

das melhoras já realizadas na educação. Já no setor público está cada vez mais 

complicado por conta da concorrência (Nogueira, 2005). 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com os resultados obtidos espera-se encontrar as diferenças de motivação 

no trabalho na iniciativa privada e serviço público e ver se possui características ou 

comportamentos distintos. 
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