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NASCIMENTO JUNIOR, ANTONIO OLIVEIRA DO. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NO 
SETOR PÚBLICO: estudo sobre a percepção dos servidores do Centro Obstétrico de um 
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RESUMO 

 

As constantes mudanças ocorridas no ambiente organizacional e o intenso movimento pela 
qualidade e pelo aumento da produtividade no setor público, fez com que a política de 
estratégias sobre gestão por resultados se tornasse um dos recursos mais valiosos para as 
organizações públicas. São comuns as tentativas de identificar modelos de gestão mais eficazes, 
fontes de vantagem competitiva e mecanismos para promover, de forma sustentada, o 
desenvolvimento organizacional. Uma das estratégias de gestão que busca a melhoria contínua 
dos recursos humanos nas organizações é a remuneração variável, que tem como propósito 
incentivar os recursos humanos, através de uma remuneração por desempenho e por resultados, 
aumentando a eficiência e a eficácia dos serviços prestados à sociedade. No setor público, a 
concepção de remuneração variável, tem como abordagem um novo modelo de gestão pública, 
o qual procura uma maior flexibilização na implantação das estratégias organizacionais 
públicas e uma maior proximidade do servidor público com o cidadão. No setor público de 
saúde no Brasil, há uma necessidade de reestruturação em seu processo produtivo, pois 
encontra-se uma necessidade de um melhor desempenho na resolutividade em todos os níveis 
de atendimentos em saúde. Principalmente em áreas cuja natureza é a preservação do ser 
humano. O presente trabalho tem como objetivo geral identificar quais as percepções dos 
servidores após a implementação da gratificação de estímulo à produtividade, no Centro 
Obstétrico de um Hospital da Rede Pública. A pesquisa teve como sujeitos os funcionários 
públicos que trabalham no Centro Obstétrico do Hospital.  Utilizou o método de Likert como 
ferramenta para a elaboração do formulário de pesquisa. Os critérios de análise utilizados no 
método de pesquisa foram os aspectos da motivação individual, da gestão e do comportamento 
organizacional no setor público de saúde, conforme o referencial teórico abordado no estudo. 
Foi utilizado o questionário como instrumento de coleta de dados e planilha eletrônica para seu 
tratamento. Os resultados encontrados evidenciam que existe uma necessidade de melhoria nas 
condições de trabalho e de uma gestão de resultados mais eficiente na unidade hospitalar 
pesquisada. Dentre as dificuldades encontradas no setor de obstetrícia, ressalta-se a falta de 
qualidade na prestação de serviços devido a ausência de insumos e a superlotação dos leitos. Os 
respondentes revelaram que a lei de incentivo à produtividade implementada pelo governo do 
Estado, possibilita um maior esforço no trabalho, além de proporcionar um ganho maior aos 
servidores.   
Palavras-chave: Remuneração variável. Gestão por resultados. Gratificação. Produtividade. 
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NASCIMENTO JUNIOR, ANTONIO OLIVEIRA DO. VARIABLE REMUNERATION IN 
THE PUBLIC SECTOR: study about the perception of the servers of the Obstetric Center of 
a Hospital of the Public Network of the State of Rio Grande do Norte on Law 9.158 of 
Gratification of Stimulus to Productivity. Dissertation (Master in Administration) - Graduate 
Program in Administration, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal /Rio Grande do 
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ABSTRACT 

 

The constant changes in the organizational environment and the intense movement for quality 
and increased productivity in the public sector have made the policies of strategies for results 
management become one of the most valuable resources for public organizations. They are 
common to attempts to identify more effective management models, sources of competitive 
advantage and mechanisms to sustainably promote organizational development. One of the 
management strategies that seeks the continuous improvement of human resources in 
organizations is the variable remuneration that aims to stimulate human resources, through 
performance and results remuneration, increasing the efficiency and effectiveness of the 
services provided to society. In the public sector, the concept of variable remuneration is based 
on a new model of public management, from which it seeks greater flexibility in the 
implementation of public organizational strategies and greater proximity of the public servant 
to the citizen. In the public health sector in Brazil, there is a need for restructuring in its 
productive process, as there is a need for a better performance in resolution at all levels of 
health care. Especially in areas whose nature is the preservation of the human being. The 
objective of the present study is to identify the perceptions of the employees after the 
implementation of the gratification of stimulus to productivity, in the Obstetric Center of a 
Hospital of the Public Network. The study used the analysis of the public employees who work 
in the obstetric center of the Hospital.  The Likert method was used as a tool for the elaboration 
of the research form. The analysis criteria used in the research method were aspects of 
individual motivation, management and organizational behavior in the public health sector, 
according to the theoretical framework addressed in the study. A questionnaire was used for the 
data collection and spreadsheet for its treatment. The results show that there is a need to 
improve the working conditions and a more efficient management of results in the hospital unit 
researched. Among the difficulties encountered in the obstetrics sector is the lack of quality in 
the provision of a service due to lack of supplies and overcrowding of the beds. The 
respondents revealed that the productivity incentive law implemented by the state government 
allows a greater effort in the work, besides providing a greater gain to the servants.   
Keywords: Variable salary. Management by results. Gratification. Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de saúde pública nos países em desenvolvimento nem sempre 

correspondem às expectativas dos usuários, pois o fraco desempenho na qualidade e na 

eficiência no atendimento tem sido amplamente discutido. A falta de recursos para o setor, é a 

explicação habitual para o mau desempenho da saúde pública em todo o mundo (MEESSEN; 

JEAN-PIERRE; MUSANGO, 2007). Conforme Lorenzetti et al. (2014), existem várias críticas 

à gestão em saúde no Brasil, principalmente no âmbito da rede hospitalar brasileira, como por 

exemplo, a existência de inúmeros estabelecimentos de saúde com grande fragilidade gerencial 

e que estão longe de sua eficiência produtiva, prestando uma assistência resolutiva, adequada e 

otimizada, no que se refere à qualidade dos serviços ofertados. 

Nesse sentido, Carneiro e Martins (2015) ressaltam o desafio de implantar mudanças 

estruturais no modelo de atenção à saúde no setor público no Brasil, o qual ocorre em um 

cenário adverso, que vem se estabelecendo nas duas últimas décadas. As principais mudanças 

que vêm ocorrendo estão relacionadas aos processos produtivos, a adoção das tecnologias de 

base microeletrônica e de novas e mais flexíveis tecnologias de gestão, que modificaram 

substancialmente as relações de trabalho e se impuseram como padrão de gestão predominante. 

Diante desse contexto, Paulo (2016) afirma que a estratégia de Gestão por Resultados ganha 

relevo na Administração Pública, sendo amplamente difundida a partir do final da década de 

1990.  

Assim, existe a necessidade de implantação de políticas públicas em saúde, que 

favoreçam o aprimoramento dos processos produtivos nos hospitais públicos do Brasil, com o 

intuito de melhorar as condições de trabalho e de atendimento aos usuários. Na atualidade, os 

gestores do setor de saúde têm enfatizado o papel da gestão por resultados das ações e 

programas de saúde, com o objetivo de garantir a qualidade da atenção e subsidiar decisões que 

atendam as principais necessidades da população (SZWARCWALD; MENDONÇA; 

ANDRADE, 2006).  

Nesses termos, é importante ressaltar que vários Estados brasileiros possuem 

municípios com problemas na prestação do serviço em saúde, entre os quais o Estado do Rio 

Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte possui uma situação crítica na saúde dos 

seus municípios, proveniente da falta de condições adequadas de trabalho, da quantidade 

insuficiente de profissionais, da falta de materiais, de medicamentos e de recursos. Estes 

problemas são um reflexo também nos demais municípios brasileiros (QUEIROZ et al., 2013). 

Desta forma, entende-se que a ausência de profissionais no setor da Saúde, ocorre devido à 
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falta de recursos públicos para a contratação de novos colaboradores, deficiência que gera 

problemas no atendimento ao usuário. Uma das soluções para a melhoria da prestação do 

serviço em Saúde, sem a contratação de novos profissionais, seria uns maiores investimentos, 

ou seja, aumentar os gastos per capita com saúde, e o pagamento pela produtividade dos 

funcionários.    

Conforme Poli Neto et al. (2016), no  Brasil, o sistema de saúde pública paga 

principalmente aos profissionais ambulatoriais um salário fixo, enquanto o sistema privado 

paga com frequência com base na produção, cuja vantagem é poder dar maior incentivo aos 

profissionais da saúde, no sentido de que produzam mais para auferirem um ganho a mais; a 

desvantagem é quando as recompensas desaparecem, as pessoas voltam aos seus antigos 

comportamentos, com maior ou menor resolução, entre outros (KOHN, 1995). Nas nações mais 

desenvolvidas socialmente, a maioria dos profissionais de saúde são pagos com base na 

remuneração variável (POLI NETO et al., 2016). 

Assim, os efeitos decorrentes da reorganização do trabalho, já vivenciados nitidamente 

pelo setor privado (como na indústria), afetam também o setor público, o qual tem evidenciado 

um fenômeno de popularização do uso das estratégias de remuneração variável, como forma de 

incentivo ao atendimento público de saúde, desta maneira como se deu o redirecionamento e 

integração aos valores e de mudança cultural na organização pública (GIRARDI; SALGADO; 

VAN STRALEN, 2015).  

Enquanto que, KrajČo e JanskÝ (2015) evidenciam que funcionários adequadamente 

motivados garantem um desempenho organizacional estável a longo prazo. Portanto, a tarefa 

dos gestores é de criar condições que contribuam para a motivação adequada dos empregados. 

Entre a ferramenta mais eficaz de motivação está efetivamente a política de remunerações. 

Uma mão de obra motivada e qualificada é crucial para aumentar a produtividade e a 

qualidade na prestação dos serviços em saúde, a fim de contribuir para o atingimento dos 

objetivos organizacionais (DIELEMAN et al., 2006).  A motivação no contexto de trabalho é 

definida como “um grau de vontade individual de exercer e manter um esforço para os 

objetivos organizacionais” (FRANCO et al., 2002, p. ). Conforme Bergamini (1990), a 

motivação é considerada como sendo algo tipicamente intrínseco a cada um; ela é vista como 

um ímpeto propulsor, dos quais as suas origens se encontram, na maior parte do tempo, 

escondidas no interior do indivíduo. 

As disposições sobre remuneração pelo mérito baseiam-se numa perspectiva 

amplamente aceita da motivação extraída da teoria da expectativa de Vroom. Em sua forma 

simplificada, a teoria postula que, se os indivíduos esperam receber uma recompensa valiosa 
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pela alta performance, eles são mais propensos a lutar por esse nível de desempenho do que se 

não houvesse nenhum salário (PEARCE; PERRY, 1983). Uma política de remunerações 

variáveis estimulam as deficiências, com o intuito de criar estímulos de motivação para o 

trabalho, gerando empenho no trabalho e reflexão de suas influências na performance obtida 

(REIS NETO, 2004). 

Conforme Menezes (2017), o caos na saúde pública e principalmente nos centros 

obstétricos, devido à desorganização na rede assistencial e sobrecarga nos hospitais públicos, 

causa o desinteresse de profissionais para atuar nessa área. Processos seletivos são realizados e 

poucos candidatos são inscritos. Ano a ano, cai o número de profissionais das áreas de 

neonatologia, gineco-obstetrícia e pediatria (entre outras). 

Diante da breve abordagem acerca do panorama do setor da saúde pública, identificou-

se a seguinte questão de pesquisa: quais as percepções dos servidores após a implementação da 

gratificação de estímulo à produtividade, no Centro Obstétrico de um Hospital da Rede 

Pública? 

Para responder à indagação proposta, o presente trabalho tem como objetivo geral 

analisar as percepções dos servidores em relação à implementação da Gratificação de Estímulo 

à Produtividade no Centro Obstétrico de um Hospital da Rede Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte. Para atender ao objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: descrever as principais leis de estímulo à produtividade no Setor Público da Saúde 

no Brasil; verificar o comportamento organizacional (aceitação e resistência) dos servidores em 

relação à Gratificação de Estímulo à Produtividade; e, identificar os efeitos da gratificação de 

estímulo à produtividade em relação à motivação ao trabalho no setor de Obstetrícia. 

  A pesquisa é justificada mediante o fato da utilização de incentivos profissionais 

adquirirem grande interesse na produção do cuidado como ferramenta gerencial nos serviços de 

saúde, voltado para uma gestão por resultados e de recursos humanos, bem como a proposta de 

sistemas de incentivos tem sido definida como o componente da estratégia gerencial constituído 

pelo conjunto de estímulos financeiros ou não, que visam ajustar e aperfeiçoar os componentes 

do processo produtivo nos serviços de saúde (DITTERICH; MOYSÉS; MOYSÉS, 2012). 

 Segundo Poli Neto et al. (2016), a política de remuneração variável implementada pela 

Secretaria de Saúde da Cidade de Curitiba, é considerado um aliado na motivação dos 

profissionais de saúde, inovando o processo de trabalho e o atingimento de metas acordadas 

com a administração. Também está provando ser uma ferramenta adequada na busca de 

serviços de saúde de qualidade e um apoio valioso para organizar os serviços básicos de saúde 

da cidade.  
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 Esta ferramenta de resultados é um reflexo de vários estudos no setor público da saúde e 

que tem chamado atenção e o interesse de vários agentes da sociedade.  Assim, esse processo 

de mudança de gerenciamento evoluiu na direção para a gestão por resultados orientada na 

qualidade da prestação de serviços ao cidadão (FILARDI et al., 2016). 

 No que diz respeito à relevância do tema abordado, ressalta-se a importância do estudo 

das estratégias de incentivos na melhoria da produtividade no Setor Público de Saúde no  

Brasil, com o objetivo de evolução no atendimento e da eficiência dos serviços prestados a 

sociedade. Desta maneira, o trabalho propicia uma contribuição social e acadêmica, através do 

levantamento da percepção dos servidores públicos com a implementação das principais 

estratégias implementadas para a melhoria da qualidade da saúde no Setor Público Brasileiro. 

 É importante ressaltar que esta pesquisa permite ampliar o conhecimento sobre a 

questão dos incentivos profissionais, uma vez que os incentivos são ganhos extras que visam a 

mobilizar os trabalhadores para o alcance de determinadas metas ou reforço de determinados 

comportamentos (DITTERICH; MOYSÉS; MOYSÉS, 2012). 

 Assim sendo, o estudo proposto é relevante e bastante motivador, por se tratar de um 

tema atual e que possui um cunho social, do qual a gestão por resultados constitui um dos 

pilares da reforma na gestão pública, inclusive na área da saúde, tendo como principal 

compromisso com a sociedade e a satisfação dos trabalhadores. 

 O presente trabalho foi estruturado em capítulos. A introdução expõe o objetivo dessa 

pesquisa e os princípios nela abordados, configurando o primeiro capítulo. 

 No segundo capítulo, o referencial teórico, inicia-se com a abordagem sobre 

remuneração baseada no desempenho no setor público da saúde. Na sequência é feito uma 

abordagem sobre as principais leis de incentivo a produtividade no setor público da saúde, 

evidenciado a sua importância para a Administração Pública atual. Tal abordagem faz parte do 

planejamento estratégico das organizações públicas, a fim de definir um modelo de estímulo a 

produtividade, através da implantação de incentivos para o aumento da produtividade, e a 

importância da remuneração variável para a gestão de resultados na Administração Pública.  

 No decorrer do capítulo são abordadas as definições sobre a resolutividade dos serviços 

da saúde pública. A primeira questão a ressaltar sobre a resolutividade é compreender os vários 

aspectos que envolvem a satisfação do cliente, as tecnologias dos serviços de saúde, a 

existência de um sistema de padrão destinado à acessibilidade dos serviços, à formação dos 

recursos humanos, às necessidades de saúde da população, à adesão ao tratamento, aos aspectos 

culturais e socioeconômicos da clientela, entre outros. 
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 O terceiro capítulo aborda a teoria motivacional de Vroom (1964) trazida para o setor 

público da saúde e a gestão de resultados. O desempenho no setor da saúde é criticamente 

dependente da motivação de seus trabalhadores, com o intuito de manter a qualidade do 

serviço, com eficiência e equidade. A disponibilidade de recursos e as competências dos 

trabalhadores são essenciais, mas não são suficientes para garantir o desempenho desejado dos 

mesmos. 

 No quarto capítulo, apresentam-se as barreiras da saúde pública no mundo, Brasil e no 

Rio Grande do Norte, destacando os principais problemas enfrentados na gestão atual no 

Estado do Rio Grande do Norte na Saúde Pública.  

 O quinto capítulo, expõe a metodologia utilizada, ou seja, a abordagem quantitativa e 

qualitativa, centrada numa pesquisa de campo. Apresenta-se ainda o processo de coleta de 

dados.   

 No sexto capítulo, dá-se a análise dos resultados da pesquisa, em que é retratado o perfil 

dos pesquisados e suas percepções sobre a Lei de Gratificação de Estímulo a Produtividade no 

setor da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. 

 No sétimo capítulo, apresentam-se as conclusões mais significativas alcançadas no 

desenvolvimento do trabalho, das principais percepções dos servidores do setor de Obstetrícia 

de um Hospital Público no Estado do Rio Grande do Norte, o Hospital Nipônico1, após a 

implantação da Lei nº 9.158 de Gratificação de Estímulo à Produtividade. 

  

																																																													
1 Nota explicativa: Adotou-se nome fictício para o hospital em estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 REMUNERAÇÃO E COMPETÊNCIAS  

 

 A remuneração traz para o trabalhador uma gratificação financeira em troca de 

prestação de serviço, seja ela manual ou racional (FAVARIM, 2012). O mesmo autor destaca 

que, no atual mercado de trabalho, todas as pessoas que exercem uma função procuram receber 

uma contraprestação em troca, e é desta forma que o trabalhador vende seu ofício. As 

estratégias de remuneração estabelecem uma conexão clara entre remuneração e desempenho, 

que podem alicerçar os objetivos estratégicos de uma organização ao comunicar de forma 

evidente o que a organização mais valoriza (LAWLER III, 1990).  

 A questão das competências pode ser analisada em diferentes abordagens, como as 

competências individuais, que aparecem como uma combinação de saberes construído pelo 

indivíduo a partir de sua própria história de vida, sua formação, os aprendizados ao longo da 

sua trajetória profissional. E as competências organizacionais, que é construída a partir da 

história da empresa, sua cultura, seu sistema de valores, da combinação de saberes, individuais 

e coletivos, de seus métodos de aquisição, gestão e desenvolvimento de seu pessoal, de suas 

tecnologias e métodos de produção transmitidos de maneira formal e informal, de seu sistema 

gerencial, de seus ativos materiais e financeiros, alcançando um desempenho seguro e 

econômico (MAIOR, 2005). 

Sob a ótica da gestão de competência, é importante destacar a visão de competence e 

competency, conforme Bitencourt (2001), esse esclarecimento identifica as diferenças de 

terminologia, conceitos e concepções específicas que orientam as práticas e processos de 

trabalho. A diferença básica refere-se à ênfase na pessoa (processo intrínseco) ou no cargo 

(processo extrínseco). 

O sistema de remuneração por competência é dado por um conjunto de competências e 

realização de tarefas que o profissional domina. Relaciona-se às atividades mais padronizadas e 

mais complexas (AMARAL et al., 2005). Conforme Rodrigues (2006), a administração de 

remuneração nas organizações traduz-se na equiparação de programas e estruturas de 

pagamento que podem ser identificadas com base em dois suportes: o modelo habitual, que tem 

como referência o cargo para o alicerçamento dos planos de cargos e salários, e a abordagem 

estratégica, que tem como princípio central o reconhecimento da contribuição das pessoas 

como fator a ser remunerado, principalmente por meio dos programas de remuneração variável, 

através das competências exercidas nas organizações (RODRIGUES, 2006). 
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O sistema de remuneração por competência é dado por um conjunto de competências e 

realização de tarefas que o profissional domina. Relaciona-se às atividades mais padronizadas e 

mais complexas (AMARAL et al., 2005). Nesses termos, a administração de remuneração nas 

organizações traduz-se na equiparação de programas e estruturas de pagamento que podem ser 

identificadas com base em dois suportes: o modelo habitual, que tem como referência o cargo 

para o alicerçamento dos planos de cargos e salários, e a abordagem estratégica, que tem como 

princípio central o reconhecimento da contribuição das pessoas como fator a ser remunerado, 

principalmente por meio dos programas de remuneração variável, através das competências 

exercidas nas organizações (RODRIGUES, 2006).  

  Para KrajČo e JanskÝ (2015), funcionários adequadamente motivados asseguram o 

desempenho organizacional a longo prazo. Portanto, é tarefa dos gestores criar condições que 

contribuam para a motivação adequada dos funcionários. Entre a ferramenta mais eficaz de 

motivação é efetivamente a de definir a política de remuneração. Os aumentos salariais reais 

não podem ser considerados uma estratégia eficaz, ela deve ser sincronizada com o plano 

estratégico da empresa para a criação de uma cultura de trabalho adequada. A interligação 

adequada das duas formas de remuneração é um pré-requisito para uma estratégia adequada de 

remuneração dos trabalhadores. 

 As estratégias de recompensa como forma de estimular as competências individuais nas 

organizações, favorecem a motivação dos trabalhadores, pois se vê gratificado pelo seu 

desempenho.  Há uma enorme variedade de formas de recompensa que podem compor o 

sistema de remuneração de uma organização. Dependendo da escolha das formas de 

remuneração o sistema remuneratório terá um caráter mais ou menos estratégico. O próximo 

tópico apresenta as principais estratégias de recompensas no setor de saúde.  

 O sistema de remuneração por competência é dado por um conjunto de competências e 

realização de tarefas que o profissional domina. Relaciona-se às atividades mais padronizadas e 

mais complexas (AMARAL et al., 2005). Para Lima (2016), a competência é construída a partir 

de atributos técnicos, humanos, conceituais e sociais, estabelecendo uma análise dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o processo de melhoria individual e 

organizacional.  

 Desta forma entende-se que as estratégias de remuneração estabelecem uma conexão 

clara entre as competências necessárias para o desenvolvimento pessoal e organizacional, onde 

a compreensão de sua importância para o aperfeiçoamento na melhoria da prestação do serviço 

público em saúde é necessário para os gestores públicos. O próximo tópico traz a abordagem 

das principais estratégias de remuneração variável no setor público da saúde. 
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2.1.1 Remuneração baseada no Desempenho no Setor Público da Saúde 

 

Os incentivos financeiros podem aumentar modestamente melhorias na qualidade entre 

hospitais já envolvidos em relatórios públicos. Pesquisas adicionais são necessárias para 

determinar se os incentivos maiores ou a reestruturação dos modelos de pagamento podem 

estimular melhorias mais significativas e avaliar se os benefícios desses programas superam 

seus custos (LINDENAUER et al., 2007). 

O conceito de “pagar pelo desempenho” aplicado à saúde tornou-se uma base 

importante nas atuais estratégias de remuneração no setor público e privado. Os programas de 

“pagamento por desempenho” representam uma mudança substancial nos programas de 

remuneração tradicional baseado em serviços para um sistema de pagamento baseado em 

desempenho usando incentivos financeiros para impulsionar melhorias na qualidade dos 

cuidados em saúde (STOVSKY; JAEGER, 2008). 

Em muitos países, a prestação de cuidados de saúde não apresenta uma qualidade 

satisfatória. Por exemplo, a adesão às diretrizes médicas profissionais geralmente é baixa, 

enquanto os custos de cuidados continuam a aumentar. O pagamento por desempenho tornou-

se uma abordagem popular para aumentar a eficiência nos cuidados de saúde. Além dos 

Estados Unidos, onde o pagamento por desempenho se tornou generalizado, estes programas 

estão sendo implementados em muitos outros países, inclusive no Reino Unido, Canadá, Nova 

Zelândia, Taiwan, Israel e Alemanha.  

No pagamento por desempenho, os prestadores de cuidados recebem incentivos 

financeiros explícitos com base em suas pontuações em medidas de desempenho específicas 

que podem ser relacionadas à qualidade clínica, uso de recursos e resultados relatados pelo 

paciente (EIJKENAAR et al., 2013). 

Segundo Assis e Reis Neto (2012), após o ano de 2008, o Brasil tem visualizado uma 

expansão na implantação de programas de remuneração variável no Setor Público, geralmente 

no formato de bônus periódicos semestrais ou anuais. Minas Gerais foi o Estado que mais 

implantou esta ferramenta, atingindo para mais de 90% (noventa por cento) dos funcionários do 

executivo estadual. Outras experiências como as das prefeituras de Curitiba e Porto Alegre, São 

laboratórios a serem acompanhados, de onde sairão várias lições sobre possibilidades de 

melhorar o desempenho do setor público, trabalhando e retrabalhando medidas de desempenho, 

tanto de outputs como de outcomes, como um dos elementos de um conjunto de ações de 

modernização do Estado (PACHECO, 2009). 
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No Estado do Rio Grande do Norte a remuneração variável foi implementada para os 

servidores da saúde em dezembro de 2008, com a Lei de nº 9.158, da qual a Gratificação de 

Estímulo à Produtividade paga aos servidores em exercício na Secretaria de Estado da Saúde 

Pública do Rio Grande do Norte. Este incentivo é pago exclusivamente aos servidores lotados e 

que estejam em efetivo exercício das respectivas funções nas unidades estaduais da Secretaria 

de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP (GOVERNO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

Para Cherchiglia (1994), os hospitais públicos que possuem sistema de remuneração por 

tempo, acarreta uma remuneração fixa e mais um tempo fixo, gerando uma dualidade de poder 

e hierarquia, além de ter dificuldades gerenciais ao se encontrar acordos negociados entre 

médicos e dirigentes para o cumprimento parcial da jornada de trabalho. Neste contexto, as 

formas de remuneração adquirem papel relevante para o gerenciamento organizacional. Essa 

busca pelo aprimoramento gerencial é também uma realidade para as organizações de saúde 

pública, especialmente as hospitalares. 

No gerenciamento organizacional, as práticas dos trabalhadores de saúde são 

comportamentos complexos que têm muitas influências potenciais. Pesquisas de intervenção 

em países de baixa e média renda sugerem que a disseminação de diretrizes escritas é muitas 

vezes ineficaz, que a supervisão e a auditoria com feedback são geralmente efetivas e que 

intervenções multifacetadas podem ser mais eficazes do que intervenções únicas (ROWE et al., 

2005). 

 

2.1.2 Vantagens e Desvantagens da Remuneração por Resultado no Setor da Saúde Pública 

 

Segundo James (2012), o pagamento por resultado é um termo abrangente para 

iniciativas destinadas a melhorar a qualidade, a eficiência e o valor geral dos cuidados em 

saúde. Esses arranjos fornecem incentivos financeiros aos hospitais, médicos e outros 

prestadores de cuidados de saúde para realizar tais melhorias e alcançar ótimos resultados para 

os pacientes.  As Leis de Incentivos à Produtividade no Setor Público da Saúde ampliam o uso 

de abordagens de pagamento por desempenho no setor público, e incentiva a experimentação 

para identificar projetos e programas que são mais eficazes. Desse modo, o pagamento por 

desempenho tornou-se popular entre os gestores público (JAMES, 2012).  

Conforme Girardi, Carvalho e Girardi (2007), a OIT elencam as principais vantagens 

dos Sistemas de Remuneração por Resultado. Um dos principais fatores estaria no fato de que a 

utilização de um sistema de remuneração por resultado pode contribuir essencialmente para o 
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aumento da produção, a diminuição dos custos e o crescimento da eficiência dos trabalhadores. 

Os sistemas de remuneração por resultado também requerem, em geral, menos 

fiscalização direta para alcançar os mesmos níveis de rendimento e, por isso permitiriam uma 

maior atenção a outros aspectos do resultado, tais como a qualidade. Aditivamente, é possível 

perceber que, nos sistemas de remuneração por resultado, possui uma capacidade de automação 

da produção mais elevada. 

A remuneração por resultados tem como benefício o fato da parcela variável dos ganhos 

ser vista como incentivo pago aos funcionários sobre e acima de um salário fixo. Este tipo de 

remuneração tem a seu proveito a lisura da associação entre os esforços empregados pelo 

indivíduo e o seu ganho em remuneração (GIRARDI; SALGADO; VAN STRALEN, 2015).   

Para Bertone, Lurton e Mutombo (2016), a remuneração financeira dos profissionais de 

saúde, é uma preocupação fundamental para abordar os recursos humanos e para os desafios da 

área de saúde em ambientes de baixa renda. A exploração das fontes de renda disponíveis para 

seus determinantes e as estratégias de subsistência que essas remunerações envolvem 

essencialmente uma melhor compreensão da motivação dos trabalhadores e os efeitos sobre os 

seus desempenho e prestação de serviços. 

Outra vantagem da remuneração por resultados é a sua mensuração do resultado do 

colaborador, quando este atingir as metas propostas pela empresa, ocorre a bonificação pelos 

resultados obtidos, em que será realizada mediante dinheiro ou participação nos lucros 

(SABINO; CUNHA, 2016). Esta estratégia é uma forma de atingir os objetivos das empresas 

através do incentivo financeiro, ou seja, o pagamento por desempenho é uma das principais 

ferramentas utilizadas para apoiar a reforma da entrega de cuidados da saúde. Existe uma 

heterogeneidade substancial no desenvolvimento e implementação do pagamento por 

desempenho nos cuidados de saúde e seus efeitos (VAN HERCK et al., 2010). 

Algumas desvantagens segundo Girardi, Carvalho e Girardi (2007), podem ser 

destacadas em um âmbito mais genérico O autor aponta uma atenção maior para o aspecto da 

qualidade, pois esse sistema leva com frequência a uma degradação da qualidade dos produtos 

e aumentos de gastos adicionais necessários para a aplicação de um adequado sistema de 

controle de qualidade. O esgotamento dos funcionários pode ocorrer, principalmente se seus 

ofícios são subestimados ou se seus salários mínimos são muito baixos. 

A identificação das motivações individuais é importante para a criação da estratégia de 

metas de produtividade e eficiência das organizações. Assim, as metas da organização integram 

as metas e motivações pessoais. A influência da Remuneração Variável na motivação 

individual é influenciada pelo estilo gerencial adotado em cada empresa. As diversas as ações 
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gerenciais causam impacto na diversidade de fatores da motivação humana (REIS NETO, 

2004). 

Para Cherchiglia (1994) a remuneração por produção, tanto individual ou por grupo, é 

um influente estímulo financeiro para se aumentar o número de procedimentos médicos, 

trazendo maiores ganhos, tanto para o Hospital como para os atores da saúde. As inovações de 

pagamento por produtividade combinam elementos como, remuneração por serviço prestado e 

pela resolutividade dos procedimentos, que possuem vantagens e desvantagens de cada 

estratégia implementada. Nesse sentido, Robinson (2001) evidencia que o contexto dentro do 

qual os incentivos ao pagamento estão incorporados, inclui mecanismos não práticos como 

rastreio e monitoramento e relações organizacionais tais como emprego e propriedade. 

Segundo Epstein et al. (2007), é difícil contestar o raciocínio por trás do realinhamento 

dos incentivos ao pagamento nos cuidados de saúde, para incentivar a maior qualidade e 

cuidados mais eficientes. De fato, em todo o país e além, o número de programas de 

"pagamento por desempenho", como tal, o encaminhamento é chamado, atingiu um ponto de 

inflexão.  

 

2.2 RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA 

 

 Para Penna, Brito e Porto (2007), a resolutividade é um modelo organizacional adotado 

para avaliar as respostas aos indivíduos quando esta procura tal serviços de saúde. O mesmo 

autor salienta que, a resolutividade vai muito além da questão do encaminhamento, e que o 

acolhimento, por exemplo, enquanto estratégia de ação para resolução imediata de demandas 

espontâneas tenha melhorado o atendimento nos serviços de saúde. 

 A resolutividade na prestação dos serviços da saúde, segundo Santos e Penna (2015), 

compreende vários aspectos que envolvem a satisfação do cliente, as tecnologias dos serviços 

de saúde, a existência de um sistema de padrão implantado, a acessibilidade dos serviços, a 

formação dos recursos humanos, as necessidades de saúde da população, a adesão ao 

tratamento, aos aspectos culturais e socioeconômicos da clientela, dentre outros. 

 Com a implementação do sistema de saúde unificado e sua universalização houve uma 

redução na qualidade dos serviços públicos, resultante de uma demanda crescente sem a 

correspondente rede de saúde e a infraestrutura necessária para atendê-la. O setor da saúde não 

conseguiu gerar mecanismos para garantir apoio e recursos suficientes para o gerenciamento de 

serviços autônomos. Dada esta nova situação, bem como a incorporação de avanços 

tecnológicos recentes pelo campo da saúde, é necessário realizar avaliações periódicas dos 
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serviços de saúde, especialmente da perspectiva de satisfação do usuário, como uma iniciativa 

fundamental na melhoria da organização de serviços e práticas profissionais (GOUVEIA et al., 

2005). 

 De acordo com o arcabouço conceitual amplamente reconhecido por Peters et al. (2008) 

o acesso aos cuidados de saúde pode ser considerado como envolvendo quatro dimensões. Cada 

dimensão com um componente de oferta e demanda, e estas devem ser consideradas ao 

elaborar estratégias para superar obstáculos aos cuidados: 

a) Acessibilidade geográfica: refere-se à distância física e/ou tempo de viagem do 

serviço de saúde ao usuário. Se os serviços se concentram em áreas específicas e a 

provisão inadequada está disponível em outros espaços (por exemplo, em áreas pobres e 

rurais), isso impõe uma barreira geográfica;  

b) Disponibilidade de cuidados de saúde: relaciona-se com a capacidade de acessar os 

cuidados adequados no momento certo. Este elemento inclui fatores como as horas de 

operação de um serviço, a disponibilidade de pessoal especializado e os tempos de 

espera que atendem à demanda por serviços do usuário; 

c) Acessibilidade financeira: refere-se à acessibilidade para acessar um serviço que 

depende dos custos e dos preços dos serviços, e dos recursos do usuário e da vontade de 

pagar. Isso também inclui os custos indiretos, como os custos de oportunidade do tempo 

do paciente e os que os acompanham; 

d) Aceitabilidade: depende das características e estrutura dos serviços de saúde que 

correspondem às necessidades e as expectativas dos usuários, bem como ao 

conhecimento e as atitudes dos usuários individuais. 

 A iniciativa Best Value do Governo do Reino Unido destina-se a garantir que as 

autoridades locais proporcionem o melhor valor na prestação de serviços e enfatiza a 

importância de garantir um foco claro para o cliente/cidadão em todos os serviços. As 

autoridades locais já estão usando uma variedade de métodos para ouvir o cliente, sendo as 

pesquisas de clientes uma das mais populares (WISNIEWSKI, 2001). 

 Pesquisar a respeito da satisfação dos usuários é uma tarefa fundamental para a gestão 

do serviço prestado, uma vez que seu entendimento pode proporcionar uma avaliação de 

desempenho sob a perspectiva do usuário, ou cliente, indicando decisões tanto estratégicas 

quanto operacionais que venham a influenciar no nível de qualidade dos serviços prestados pela 

organização. O desenvolvimento de um sistema de avaliação de satisfação pode representar 

uma importante ferramenta para o desenvolvimento de estratégias de gestão para o setor de 

serviços (MOIMAZ et al., 2010). 
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 Em alguns países como Bangladesh, os esforços para melhorar seu sistema de prestação 

de cuidados de saúde enfatizaram cada vez mais a qualidade dos cuidados. De acordo com as 

sugestões do Banco Mundial, o novo Programa de Saúde e População do Ministério da Saúde e 

do Bem-Estar Familiar (MOHFW), que começou a operar em julho de 1998, está 

recomendando uma reestruturação organizacional completa de todo o setor com o objetivo de 

estabelecer Serviços de saúde que sejam mais sustentáveis, econômicos e sensíveis às 

necessidades do cliente (ALDANA; PIECHULEK; AL-SABIR, 2001). 

 A análise da reforma dos sistemas de saúde na Sérvia vem passando por uma transição e 

a análise da avaliação da qualidade dos serviços prestados é realizada utilizando os indicadores 

para avaliação subjetiva e objetiva. Os indicadores mais comuns para a avaliação subjetiva são: 

a satisfação do paciente com cuidados de saúde e a auto avaliação de uma condição de saúde. A 

satisfação com os cuidados de saúde é utilizada na análise de reforma dos sistemas de saúde em 

toda a Europa, Ásia e América e representa a relação entre os serviços de saúde esperados e 

alcançados. 

 A expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), através das regiões de saúde nos 

Estados da Federação, da qual foi instituída através do artigo 198 da Constituição Federal e 

regulamentada pelo Decreto n° 7. 508, de 28 de junho de 2011, é a principal estratégia da 

política do Ministério da Saúde para garantir resolutividade às demandas do sistema em seus 

diversos níveis de complexidade. No Rio Grande do Norte, a partir do Plano Diretor de 

Regionalização implantado no ano de 2008, foram instituídas oito regiões de saúde sob este 

modelo que buscam dar maior resolutividade às demandas do sistema (DANTAS; FEITOSA, 

2012). 

 Segundo Turrini, Lebrão e Cesar (2008) afirmam que para atender a expansão do SUS é 

necessária uma eficiência na resolutividade, através de uma mostra quantitativa, da qual 

depende do número e da distribuição de horas dos profissionais que se podem mobilizar para 

absorver a demanda, onde e quando ela ocorre. Também é necessária a avaliação pelo número 

de clientes atendidos sobre o número de clientes que solicitaram o serviço. Nesse sentido, o 

critério de mensuração será a taxa de demanda reprimida. Outro aspecto importante para 

atender à demanda, é o aspecto qualitativo, que depende da natureza e da complexidade dos 

recursos físicos, humanos, materiais, diagnósticos e terapêuticos envolvidos na prestação dos 

serviços. Este é avaliado pelo resultado do número de casos resolvidos sobre o número de casos 

atendidos, e o critério de medição será o número de clientes encaminhados (TURRINI; 

LEBRÃO; CESAR, 2008). 

 Santos (2017) reconhece que as avaliações realizadas para medir a qualidade em 
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serviços públicos de saúde, vêm se tornando, um aspecto importante do processo de tomada de 

decisão por parte de gestores, com o objetivo de proporcionar uma satisfação dos usuários dos 

serviços de saúde pública. A avaliação da qualidade proporciona informações essenciais para a 

gestão. Assim, gestores e colaboradores, podem conhecer as reais necessidades dos usuários 

dos serviços de saúde pública e buscar continuamente processos de trabalho que possam 

satisfazê-los. 

 

2.3 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL  

 

 A história moderna do comportamento organizacional deriva do trabalho sobre várias 

vertentes, são elas: autoridade e coordenação, preocupações sobre relações humanas, estudos de 

tempo-movimento nos trabalhadores e gestão organizacional. Nos anos posteriores à Segunda 

Guerra Mundial, a área do comportamento organizacional, teve raízes em escolas de negócios, 

financiadas por empresários interessados em melhores ferramentas de gestão, com base na 

Psicologia Social, na Sociologia e na Ciência Política. O comportamento organizacional hoje 

examina uma ampla gama de tópicos relacionados tanto às organizações privadas como 

públicas (MARTELLI; STIMMLER; ROBERTS, 2017). 

 No que se referem às organizações públicas, segundo Calin (2015), as instituições 

públicas são organizações que, ao contrário das instituições privadas, não possuem muitos 

recursos disponíveis. Entre estes, o fator humano representa o recurso mais importante e a 

eficiência das instituições públicas é altamente influenciada pelo comportamento desenvolvido 

dos servidores públicos. O mesmo autor destaca que o comportamento organizacional é 

descrito em sete dimensões, são elas: Altruísmo, Fair-play Organizacional, Lealdade, 

Conformismo Organizacional, Iniciativa Individual, Civismo e Desenvolvimento Pessoal. 

a) O altruísmo: foi identificado como uma forma importante de comportamento 

organizacional por todos aqueles que escreveram estudos neste domínio. Este tipo de 

comportamento implica a ajuda voluntariamente dada aos colegas, bem como a 

tentativa de prevenir a ocorrência de problemas no trabalho; 

b) Fair-play organizacional: é uma forma de comportamento organizacional que 

recebeu pouca atenção na literatura especializada. Organ (1983) define fair-play 

como representando a "tendência a tolerar inevitáveis inconvenientes e restrições 

determinadas pelo trabalho sem queixar-se"; 

c) A lealdade: é uma dimensão que supõe a promoção exterior da organização, sua 

proteção e defesa contra as ameaças externas e o compromisso com a organização, 
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mesmo nos momentos menos agradáveis; 

d) O conformismo organizacional: é a dimensão que parece identificar a 

internalização e aceitação de regras, regulamentos e procedimentos da organização, 

sua conformidade e aplicação com escrupulosidade, mesmo quando os membros da 

organização sabem que ninguém os observa ou os monitoram. Este tipo de 

comportamento é considerado como uma forma de comportamento organizacional, 

pois, embora sejam esperados que todos estejam em conformidade permanente com 

as regras, regulamentos e procedimentos da empresa, muitos funcionários não 

cumprem isso; 

e) A iniciativa individual: inclui comportamentos voluntários de criatividade e 

inovação destinados a melhorar o desempenho de alguém ou de toda a organização, a 

perseverança com entusiasmo pela realização das tarefas de trabalho, o voluntariado 

para assumir novas responsabilidades e incentivar os outros a fazerem o mesmo. 

Todos esses comportamentos têm em comum o fato de que eles vão além dos 

requisitos do trabalho; 

f) O civismo: representa o interesse para a organização em um nível macro ou 

compromisso com a organização como um todo. Isso é expresso por: o desejo de 

participar ativamente de sua administração (por exemplo, participar das reuniões, 

expressando algumas opiniões sobre a estratégia que a empresa deve seguir etc.), o 

monitoramento do meio ambiente para identificar as ameaças e oportunidades, 

seguindo o interesse da organização, mesmo com maiores custos pessoais; 

g) O desenvolvimento pessoal: é a dimensão-chave do comportamento organizacional. 

Inclui comportamentos voluntários dos funcionários direcionados para a melhoria de 

conhecimento próprio, habilidades e habilidades. 

 A política de saúde, em grande parte do mundo desenvolvido, está preocupada com a 

avaliação e melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. Os EUA, em particular, identificaram 

preocupações específicas sobre as questões de qualidade, e um relatório recente do Institute of 

Medicine apontou para o considerável número de erros médicos. No Reino Unido, uma série de 

escândalos impulsionou as questões de qualidade para o centro da discussão e fez da melhoria 

da qualidade uma área política chave (DAVIES, 2000). 

 A necessidade de um método de medição de desempenho é de extrema importância para 

a melhoria da qualidade no cuidado em saúde pública. A implementação desta ferramenta traz 

melhoria para a organização, pois não é possível a nenhuma organização agir de forma eficaz 

sem ter medido seu desempenho. A importância da avaliação de desempenho nas organizações 
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do setor público foi reforçada pela nova administração pública, visando ajustar os métodos de 

medição de desempenho aplicados em organizações privadas para as organizações do setor 

público, a fim de que o desempenho possa ser organizado de forma mais eficaz e para que as 

necessidades dos usuários possam ser atendidas mais eficientemente (BALABONIENė; 

VEčERSKIENė, 2015). 

 Desta forma, o Comportamento Organizacional e o Desempenho Humano, são motores 

chaves para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. Neste contexto, as teorias 

motivacionais são fundamentais para o alcance dos objetivos organizacionais. A teoria de 

Vroom (1964) é indiscutivelmente uma das mais influentes teorias da motivação do trabalho do 

século XX. A teoria prevê a escolha de um indivíduo entre tarefas, empregos e níveis de 

esforço em função da integração de três conjuntos de variáveis psicológicas: (1) expectativas 

ou crenças do indivíduo sobre a relação entre níveis de esforço comportamental e desempenho, 

(2) instrumentalidades ou a percepção do indivíduo sobre a relação entre níveis de desempenho 

e resultados de segundo nível, como pagamento ou promoção, e (3) valência, ou a atratividade 

antecipada de cada resultado secundário (KANFER; CHEN, 2016). 

 As perspectivas de comportamento organizacional e as teorias organizacionais 

fornecem um estudo crítico da gestão nos serviços de saúde pública e privada e organizações 

relacionadas, enfatizando o pensamento atual e a aplicação da teoria à prática nas áreas de 

gestão, motivação, colaboração e comportamento grupal, cultura organizacional e identidade, 

mudança organizacional e aprendizagem e resolução e negociação de conflitos. Na próxima 

seção aborda-se a teoria motivacional de Vroom no âmbito do trabalho da saúde pública. 

 

2.4 TEORIA DA EXPECTATIVA DE VROOM APLICADA AO SETOR DA SAÚDE 

 

 Victor Vroom (1964) foi quem primeiro desenvolveu uma teoria da expectativa com 

aplicação direta às configurações de trabalho. Essa teoria foi posteriormente expandida e 

refinada por Porter e Lawler (1990) e outros (LUNENBURG, 2011). 

 A teoria da expectativa baseia-se em quatro suposições. Uma suposição é que as 

pessoas se juntam às organizações com expectativas sobre suas necessidades, motivações e 

experiências passadas. Estes fatores influenciam os indivíduos em sua relação com a 

organização. Uma segunda suposição é que o comportamento de um indivíduo é um resultado 

de sua escolha consciente. Ou seja, as pessoas são livres para escolher os comportamentos 

adequados a sua expectativa. Uma terceira suposição é que as pessoas querem coisas diferentes 

da organização (por exemplo, bom salário, segurança do emprego, e desafios). Por fim, a quarta 
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suposição, é que as pessoas escolheram alternativas para otimizar os seus resultados pessoais. 

A teoria da expectativa baseada nesses pressupostos tem três elementos-chave: expectativa, 

instrumentalidade e valência. Uma pessoa é motivada na medida em que acredita que o esforço 

a levará a um desempenho aceitável (expectativa), (b) o desempenho será recompensado 

(instrumentalidade), e (c) o valor das recompensas é altamente positivo (valência) 

(LUNENBURG, 2011), conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo básico da teoria da expectativa 

 
 Fonte: LUNENBURG (2011). 
  

 Para Lunenburg (2011) a estimativa de uma pessoa, em que seu esforço referente ao 

trabalho resultará em um determinado nível de desempenho. A expectativa baseia-se em 

probabilidades e varia de 0 a 1. Se um empregado não percebe nenhuma chance de que o 

esforço poderá levá-lo para o nível de desempenho desejado, a expectativa é 0. Por outro lado, 

se o empregado for completamente certo de que a tarefa será concluída, a expectativa tem um 

valor de 1. 

 A instrumentalidade Lunenburg (2011) afirma ser a estimativa de um indivíduo de que 

um determinado nível de desempenho alcançado em suas tarefas vai levar a vários resultados 

em seu trabalho. Assim como a expectativa, a instrumentalidade varia de 0 a 1. Por exemplo, se 

um empregado percebe que uma classificação de bom desempenho sempre resultará em um 

aumento de salário, a instrumentalidade tem um valor de 1. Caso não haja nenhuma relação 

percebida entre a classificação, bom desempenho e um aumento de salário, em seguida, a 

instrumentalidade é 0. 

 A valência é a preferência do funcionário por uma recompensa em especial. Assim, 

aumento salarial, promoção, aceitação pelos seus pares, reconhecimento pelos seus superiores, 

ou qualquer outra recompensa pode ter mais ou menos valor individual. Ao contrário da 
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expectativa e instrumentalidade, o valor pode ser positivo ou negativo. Vroom (1964) sugere 

que motivação, expectativa, instrumentalidade e valor estão relacionados um ao outro pela 

equação: Motivação = Expectativa x Instrumentalidade x Valência (LUNENBURG, 2011). 

No que se refere às percepções das expectativas em relação às estratégias de 

remuneração por desempenho Lobos (1975), destaca que: 

 
[...] as concepções das expectativas serão maiores quando: a) o desempenho do 
indivíduo está sob seu próprio controle (seu trabalho é independente de outros 
trabalhos ou de restrições externas); b) diferenças relativamente grandes no 
desempenho são possíveis entre indivíduos; e c) toda informação sobre o desempenho 
é dada automaticamente ao indivíduo. Por sua vez, estes pontos sugerem que os 
sistemas de incentivos baseados no desempenho individual levam a uma maior 
percepção das expectativas do que outros sistemas baseados no desempenho do grupo 
(LOBOS, 1975, p. 23). 
 

 Para Lobos (1975), a estratégia de remuneração de pagamento de salários, tem como 

características, as percepções de instrumentalidade, devido ao sentido geral, em que se espera 

que, quanto mais forte for à relação que existente entre desempenho e salário, maior será o 

sentido de instrumentalidade do primeiro. Pois os indivíduos que trabalham sobre os sistemas 

de remunerações baseados no desempenho possuem uma percepção de instrumentalidade mais 

alta do que aqueles que trabalham em relação aos sistemas baseados no tempo trabalhado. 

Assim, o pagamento do salário tende a motivar o desempenho somente se este é realmente 

pertinente a tal desempenho. 

 Em termos da valência dos “resultados”, espera-se, geralmente, que as estratégias de 

remuneração baseada no desempenho, aumentarão o valor do salário. Esta conjectura se 

fundamenta na hipótese de que os objetivos possuem um valor superior se a pessoa trabalha 

mais intensamente por eles (LOBOS, 1975). No modelo da Teoria da Expectativa, a motivação 

é definida como o grau de empenho em atingir uma meta e a probabilidade de que ela possa ser 

alcançada com sucesso e conforme desejado (BARBA-SÁNCHEZ; ATIENZA-

SAHUQUILLO, 2017). 

 

2.5 A MOTIVAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SETOR PÚBLICO DE SAÚDE 

 

 A motivação pode ser definida como os processos que respondem pela intensidade, 

direção e persistência de um indivíduo para atingir um objetivo. Na maioria dos casos, a 

motivação decorre de uma necessidade que deve ser cumprida, o que, por sua vez, leva a um 

comportamento específico. O cumprimento das necessidades resulta em algum tipo de 
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recompensa, que pode ser intrínseca ou extrínseca. Os primeiros são derivados do indivíduo, 

por exemplo, se orgulhando e se sentindo bem com um trabalho bem feito; enquanto o último 

pertence as recompensas oferecidas por outra pessoa. A satisfação no trabalho, por outro lado, é 

definida como um estado emocional prazeroso ou positivo, resultante da avaliação de seu 

trabalho ou experiências de trabalho (LAMBROU; KONTODIMOPOULOS; NIAKAS, 2010). 

As características motivacionais do serviço público chamaram a atenção de estudiosos 

na origem da administração pública, da qual possuía uma preocupação de identificar os motivos 

que afetem a qualidade e os resultados nas tarefas executadas pelos servidores públicos 

(PERRY; WISE, 1990). Segundo Ribeiro e Oliveira (2016), no âmbito da administração 

pública, a motivação é uma ferramenta estratégica desprezada pelos gestores, que não 

reconhecem a força e o sucesso do trabalho realizado por seus funcionários. Porém, assim 

como os funcionários de uma empresa privada, os servidores públicos possuem horários, 

tarefas cotidianas a serem cumpridas, muitas delas com prazos de realização, e por esta razão, 

precisam estar motivados, para que apresentem um trabalho de excelência e ambicionem o 

sucesso da organização.   

A motivação no contexto de trabalho pode ser definida como o grau de um indivíduo  

ter vontade de exercer e manter um esforço no sentido de metas organizacionais (FRANCO; 

BENNETT; KANFER, 2002). O mesmo autor relata que o desempenho no setor da saúde é 

criticamente dependente da motivação de seus trabalhadores, com o intuito de manter a 

qualidade do serviço, com eficiência e equidade. A disponibilidade de recursos e competências 

dos trabalhadores é essencial, mas não suficiente para garantir o desempenho desejado do 

trabalhador. 

Para Franco, Bennett e Kanfer (2002), os incentivos financeiros podem ser 

determinantes importantes na motivação dos trabalhadores, porém não resolvem todos os 

problemas de motivação dos mesmos. Motivação dos trabalhadores é um processo complexo e 

atravessa muitas fronteiras disciplinares, incluindo Economia, Psicologia, Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão de Recursos Humanos e Sociologia.  

A remuneração é um fator que reflete claramente as necessidades de segurança, tais 

como a segurança e a estabilidade, que são satisfeitas proporcionando um local de trabalho 

seguro. Bons benefícios, incluindo aposentadoria e seguro, são motivadores que promovem o 

bem-estar dos funcionários e garantem que as necessidades futuras sejam atendidas 

(PALEOLOGOU et al., 2006). 

No Brasil, atualmente, a demanda por melhores cuidados de saúde foi colocada como 

uma prioridade, juntamente com a demanda de educação e segurança. Gerentes públicos e 
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privados investiram em estratégias que atendem ao desejo da sociedade. Contudo, a maioria 

dos profissionais não participa efetivamente na construção de um melhor funcionamento. O 

ambiente não concorda com os objetivos, que são impostos e, se houver algum sistema de 

recompensa, seria de valor agregado e transparência do processo de avaliação e prêmios 

(FERREIRA et al., 2016). 

  

2.6 ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE	

 

Os recursos humanos são essenciais para a prestação de serviços de saúde, mas a 

seleção, retenção e motivação dos trabalhadores de saúde continuam a ser um desafio para os 

gestores da área (CAMPBELL et al., 2013). A remuneração dos servidores da saúde continua a 

ser uma preocupação central, como condição prévia para a motivação dos trabalhadores da 

saúde (FRANCO et al. 2002).  

A utilização de compensação baseada no desempenho e/ou pagamento de incentivos nos 

serviços públicos de saúde parece ser uma prática generalizada desde a década de 1990, 

especialmente em hospitais no Brasil (MENDES et al., 2017). Conforme Andreazzi (2003), de 

uma forma geral os profissionais da saúde, possuem modelos de remuneração, dois quais 

podem dividem-se em: 

a) Ex post (pós-pagamento), modo em que o pagamento ocorre após a produção efetiva 

do serviço; 

b) Ex ante (pré-pagamento), em que é calculado um valor prévio independente da 

produção, com base em variados critérios em geral, populacional; 

c) Esquemas mistos em que, a partir de uma lógica de base, introduzem-se elementos 

das outras formas para corrigir ou promover determinados objetivos gerenciais. 

 Esses modelos de remuneração são estratégias, uma vez que as organizações no setor da 

saúde procuram motivar o seu pessoal e melhorar a eficiência e eficácia (BUCHAN; 

THOMPSON; O’MAY, 2000). Em geral, pode-se observar que o processo de tomada de 

decisão estratégica é influenciado por várias variáveis, especialmente no que se refere à 

remuneração. A remuneração e as características dos empregados (sexo, idade, experiência, 

bônus, etc.) também podem influenciar o processo de tomada de decisão e o comportamento 

dos indivíduos, em diversos tipos de organizações, incluindo hospitais (MENDES et al., 2017). 

 Segundo Santana (1993), uma das estratégias de remunerações utilizadas como 

incentivos à produtividade se definem como o componente da estratégia gerencial constituído 

pelo conjunto de incentivos, financeiros ou não, que visa regular e melhorar os componentes do 
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processo produtivo nas instituições de saúde, que é significativamente complexo e deve 

subordinar-se exclusivamente aos interesses dos usuários. Sua instrumentalização implica os 

seguintes princípios básicos: 

a) É um mecanismo de remuneração do trabalho que se estabelece a partir de uma 

remuneração básica, não sendo, portanto, substitutivo do salário;  

b) Sua execução só deve ocorrer a partir de um nível de produção que é o 

rendimento do trabalho correspondente à remuneração básica, não podendo 

transformar-se numa remuneração permanente ou automática. 

 Para Cherchiglia, Girardi e Pereira (2000), a utilização de remuneração condicionada a 

resultados deve ser apreciada como parte complementar no sistema das relações de trabalho, ou 

seja, das relações individuais e coletivas (entre organizações) entre trabalho e gerência, que se 

estabelecem no interior das organizações, e não apenas como peça isolada direcionada a 

melhorias específicas na produtividade. 

 A utilização de estratégias de recompensas na área de saúde pública é relevante, pois o 

sucateamento dos hospitais públicos do Brasil, pela falta de estímulos dos médicos, por 

receberem uma péssima remuneração e pela ausência de equipamentos para a as suas atividades 

cria uma lacuna que necessita ser atendida pelos gestores públicos da Saúde (CAVALCANTI, 

2005). 

 Os incentivos financeiros, o desenvolvimento de carreira e as questões de gestão são 

fatores centrais. No entanto, os incentivos financeiros por si só não são suficientes para motivar 

os trabalhadores da saúde. É importante esclarecer que o reconhecimento é altamente influente 

na motivação dos profissionais de saúde e que recursos adequados e infraestrutura adequada 

podem melhorar a satisfação desses profissionais (WILLIS-SHATTUCK, et al. 2008).  

 Para que o processo não seja uma unidade isolada, segundo Fontenele (2010), existe a 

imprescindibilidade de uma aliança entre avaliações de desempenho e concessão de incentivos 

e gratificações financeiras, pois a utilização dessas estratégias ajuda nos critérios de 

imparcialidade nas decisões dos gestores para a melhoria da produtividade, do qual motiva os 

servidores a uma prestação do serviço a saúde com a qualidade exigida pelos usuários. 

 Nos hospitais públicos brasileiros, a discussão sobre os incentivos financeiros, ainda 

está principiando. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tinha interesse em 

estimular esses incentivos, entre operadoras e suas instituições prestadoras de serviços, através 

de um sistema de pagamento por desempenho, porém existem muitos passos para melhorar a 

qualidade dos sistemas de informação das operadoras e dos prestadores serviços, dos quais a 

implementação de estratégias de pagamento por desempenho (MEDICI et al., 2015). 
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Medici et al. (2015) assinala que quando uma unidade hospitalar ou organização de 

saúde toma a decisão de avaliar o desempenho de profissionais de saúde e associá-lo a 

programas de pagamento por performance, três características são importantes:  

a) Consistência: em que as informações obtidas através de indicadores que permite 

comparar o desempenho do hospital ou serviço de saúde com entidades externas 

similares (benchmarking);  

b) Transparência: possua um sistema de informação que apresente os resultados que 

ocorrem na gestão hospitalar;   

c) Comunicação: todos devem estar comunicados do que está acontecendo na unidade 

hospitalar.   

Os incentivos financeiros são um fator importante para as estratégias de remuneração do 

Setor da Saúde, porém apenas esses estímulos de recompensas não são suficientes para a 

motivação dos trabalhadores da saúde. Conforme Willis-Shattuck et al. (2008), os incentivos 

financeiros devem ser integrados com outros incentivos, já que os ganhos financeiros por si só 

não motivam os profissionais de saúde. No entanto, os salários baixos são fatores que 

desmotivam os profissionais da saúde, uma vez que sentem suas habilidades desvalorizadas. 

Além disso, eles ficaram sobrecarregados ao assumir um segundo emprego para complementar 

seus rendimentos. O próximo tópico apresenta as principais vantagens e desvantagens do 

sistema de remuneração por resultado. 

 Outro fator importante como estratégia de motivação para o setor da saúde é o 

desenvolvimento de carreira, pois os profissionais de saúde se sentem motivados quando têm a 

oportunidade de progredir dentro da organização (WILLIS-SHATTUCK et al., 2008). O 

mesmo autor destaca que, a definição do trabalho também é importante, não só em termos de 

impactar a satisfação geral e o compromisso organizacional, mas também com a supervisão e a 

forma como a equipe avalia a satisfação. 

 As oportunidades de educação e treinamento têm fortes efeitos motivadores. O 

treinamento permite aos trabalhadores assumir tarefas mais exigentes e alcançar objetivos 

pessoais de promoção profissional, além de permitir que os profissionais lidem melhor com os 

requisitos de seu trabalho (WILLIS-SHATTUCK et al., 2008). 

 Para Mathauer e Imhoff (2006) os incentivos não-financeiros e as ferramentas de 

Recursos Humanos desempenham um papel importante em relação ao aumento da motivação 

dos profissionais de saúde. Ferramentas adequadas de Recursos Humanos sustentam e 

fortalecem o ethos dos profissionais de saúde. Isso implica reconhecer seu profissionalismo e 

abordar critérios, como reconhecimento, desenvolvimento de carreira e maior qualificação.  
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2.7 GESTÃO POR RESULTADOS NO SETOR PÚBLICO 

 

 Administração por objetivos é um método bem definido de estabelecer metas para 

alcançar a missão da organização, do qual envolve o estabelecimento de metas no curto e longo 

prazo. Esses objetivos se tornam a base para organizar os recursos humanos e de capital da 

empresa e para fazer atribuições de trabalho (DRUCKER, 1999). 

O uso de incentivos para melhorar a eficiência do setor público é um componente 

importante da agenda de modernização do serviço público; e os contratos de incentivo sob a 

forma de remuneração baseada no desempenho, são mais comuns no setor privado do que no 

setor público (BURGESS; RATTO, 2003).  

No serviço público do Governo Britânico foram implementados novos indicadores de 

desempenho e sistemas de medição e monitorização do desempenho, do qual foi dada especial 

ênfase aos incentivos baseados no desempenho, um meio para motivar melhor os colaboradores 

e, portanto, melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade (BURGESS; 

RATTO, 2003). Essa interação com o ambiente é a reestruturação de todo processo 

administrativo, buscando uma adequação a evolução tecnológica existente em todos os setores 

da sociedade. Conforme Diniz et al (2006), a gestão por resultados deve sucumbir o excesso de 

procedimentos, extinguindo controles desnecessários que representam insuficiências ou 

barreiras para a obtenção de resultados oriundos de decisões centralizadas 

  Radnor e Mcguire (2004) enuncia que a gestão para resultados envolve também a 

formação, trabalho em equipe, diálogo, estilo de gestão, atitudes, visão partilhada, 

envolvimento dos colaboradores, competências, incentivos e recompensas. As abordagens 

sobre administração pública se encontram em metamorfoses, requerendo a busca de aspectos 

voltados à legalidade das despesas públicas, como também estratégias de resultados que 

melhorem a prestação do serviço público. Nesse novo cenário, Diniz et al., (2006) acrescenta 

que  a gestão voltada para a avaliação de resultado vem tendo um papel importante, na medida 

em que busca uma gestão com eficácia, eficiência, economicidade e performance das políticas 

administrativas vinculadas ao setor público. 

Neste novo contexto de administração pública voltada para uma gestão de resultados, 

não é apenas uma formulação de resultados que satisfazem às expectativas dos gestores da ação 

governamental, é também, um alinhamento dos critérios de implementação, pois existe um 

conjunto de processos burocráticos para alcançá-los, além de abranger a construção de 

ferramentas de acompanhamento e avaliação que promovam aprendizado, lisura e 

compromisso (MARTINS E MARINI, 2010).  
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Segundo Abrucio (2007), uma forma de melhorar o desempenho do serviço público, é a 

gestão por resultados, o mesmo autor defende que é a principal arma em prol da efetividade das 

políticas públicas. Para tanto, é preciso orientar a administração pública por metas e 

indicadores e trabalhar na mudança da cultura política, com o objetivo de melhorar a eficiência 

da gestão pública.   

 Este modelo é abrangente e perpassa tanto processos mais estáveis e duráveis como a 

definição dos objetivos estratégicos ou da estrutura organizacional como processos mais 

temporários, como projetos ou estabelecimento de plano de ações específico (CARVALHO, 

2016). Neste sentido, os modelos de gestão por resultados, que já usufruíram de elevado 

prestígio na década de 1960 e 1970 pela utilização da denominada Administração por Objetivos 

(APO), ressurgem no contexto contemporâneo em decorrência da alteração dos fatores 

determinantes da grande complexidade do ambiente organizacional. 

 

2.8 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GESTÃO PARA RESULTADOS NO SETOR 

PÚBLICO 

 

Conforme ressalta Sano (2003), as vantagens de implementar a Gestão para Resultados 

no Setor Público, se tornaram uma forma de superar o modelo burocrático, sem abandonar  

benefícios, como a presença de colaboradores públicos com formação específica, além de 

formas de flexibilizar a gestão, com o intuito de conferir maior agilidade à administração 

pública e, com isso, melhorar os serviços públicos. A alternativa que ganhou força foi o modelo 

gerencial, oriundo da administração privada, em que conceitos como eficiência, flexibilidade e 

obtenção de resultados eram marcas comuns. 

 Os hospitais brasileiros são classificados como pouco eficientes principalmente os de 

pequeno e médio porte (BRITO et al., 2017). Desta forma existe uma necessidade de se adaptar 

à nova situação de mudanças e evolução do cenário da Saúde Pública, cuja Administração 

Pública precisa executar reformas estruturais que comecem pela dimensão ou tamanho de suas 

infraestruturas, além de introdução de técnicas de gestão que permitam um funcionamento mais 

eficaz, eficiente e econômico, e que desenvolva um sistema de informações úteis para o 

processo de tomada de decisões dos gestores públicos (GRATERON, 1999). 

 Para que se tenha uma gestão pública eficiente, eficaz e equilibrada financeiramente, é 

necessário à implantação da Gestão Pública por Resultados. Para Corrêa (2007), as vantagens 

neste tipo de gestão para o setor público, 
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[...] reside na importante distinção entre produtos e resultados, ou seja, entre outcomes 
e outputs. Os órgãos e entidades públicas utilizam insumos financeiros, humanos e 
materiais para a produção de bens e serviços (produtos), destinados à consecução dos 
objetivos de políticas públicas (resultados). Enquanto os produtos fornecem uma visão 
limitada do valor público que as políticas públicas agregam, já que a medição de 
produtos é um processo contínuo que agrega valor às organizações, os resultados 
apresentam consequências também para o ambiente externo (CORRÊA, 2007, p. 499). 
 

Como parte de sua estratégia geral de gestão, os gestores públicos podem usar medidas 

de desempenho para avaliar, controlar, orçamentar, motivar, promover, comemorar, aprender e 

melhorar. Infelizmente, nenhuma medida de desempenho é apropriada para todos os oito 

objetivos. Consequentemente, os gestores públicos não devem procurar a única medida de 

desempenho mágica. Em vez disso, eles precisam pensar seriamente sobre os objetivos 

gerenciais, a qual a medição do desempenho pode contribuir e como podem implementar tais 

medidas. Só então eles podem selecionar medidas com as características necessárias para 

ajudar a alcançar cada propósito em sua gestão voltada para o resultado (BEHN, 2003). 

A reforma administrativa conduziu a um forte aumento da utilização de instrumentos de 

avaliação do desempenho na gestão pública. No entanto, isso também levou a várias 

consequências não intencionais, como o paradoxo de desempenho, visão fechada e “estagnação 

de análise”. Essas consequências não intencionais podem reduzir a qualidade do conhecimento 

sobre os níveis reais de desempenho ou mesmo afetar negativamente a gestão por resultados. 

Exemplos podem ser encontrados em todos os setores políticos. Tais como objetivos de política 

ambíguos, autoridade com liberdade de escolha de sua conveniência, produção, consumo 

simultâneos de serviços e a disjunção de custos e receitas - aumentam o risco de um paradoxo 

de desempenho, quer involuntariamente ou deliberadamente podem ocorrer (VAN THIEL; 

LEEUW, 2002). 

 Tratar os contextos da reforma do serviço público como constitutivos desses paradoxos 

sugere que é pouco provável que sejam resolvidos por inovações técnicas, metodológicas ou 

organizacionais. Isso não quer dizer que os sistemas de gestão por resultados não possam ser 

melhorados em termos técnicos, metodológicos e organizacionais: claramente eles foram e 

continuarão a ser melhorados por tais inovações. Mas é impossível que tais inovações resolvam 

os paradoxos que emergiram dos contextos fundamentalmente políticos envolvidos na 

"reinvenção" ou na "modernização" do governo e na "reforma" dos serviços públicos 

(CLARKE, 2008). 
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2.9 GESTÃO PARA RESULTADOS COMO FATOR PARA A MOTIVAÇÃO DO 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO  

 

Nas últimas duas décadas, os governos dos países em desenvolvimento implementaram 

uma série de reformas no setor de saúde, entendendo que essas reformas criariam os incentivos 

individuais e organizacionais adequados para melhorar o desempenho dos sistemas de saúde. 

No entanto, as iniciativas de reforma nem sempre consideraram questões de recursos humanos 

que são relevantes para o seu sucesso, e muitas vezes não conseguiram incluir a participação ou 

perspectivas da força de trabalho de saúde nos processos de planejamento de reformas e na 

tomada de decisões (SSENGOOBA et al., 2007). 

Conforme Scott (2005), através de uma variedade de medidas dependentes, constatou-se 

uma ligação consistente entre percepções gerenciais da burocracia e a motivação do servidor 

público. O mesmo autor relata que vários gerentes elencam que em níveis mais altos de 

motivação no servidor público, eram menos propensos a perceber altos níveis de burocracia. 

Entre as dimensões da motivação do servidor público, a atração pela formulação de políticas 

públicas foi a que mais influenciou a percepção de burocracia. 

A motivação do trabalhador também depende do contexto organizacional em que o 

trabalhador está situado. As estruturas organizacionais, recursos, processos e cultura, bem 

como o feedback organizacional sobre o desempenho, contribuem para os processos 

motivacionais que ocorrem no nível individual. Isso afeta a capacidade real e percebida do 

indivíduo de realizar suas tarefas, e estimula a adoção dos objetivos organizacionais pelos 

trabalhadores (FRANCO; BENNETT; KANFER, 2002). 

Segundo Mathauer e Imhoff (2006), os incentivos não financeiros e ferramentas de 

gestão de recursos humanos desempenham um papel importante, no que diz respeito, ao 

aumento da motivação dos profissionais de saúde. Ferramentas de gestão de recursos humanos 

adequados podem manter e reforçar a ética profissional de médicos e enfermeiros. Isto implica 

reconhecer o seu profissionalismo e abordar objetivos profissionais, como o reconhecimento, 

desenvolvimento de carreira e mais qualificação. Na concepção de Mendes et al., (2017) as 

empresas definem políticas de incentivo baseadas na legitimidade de seu desempenho dentro de 

seu contexto social.   

 A prestação de serviços públicos é fortemente dependente dos recursos humanos, 

principalmente, por se tratar dos conhecimentos, aptidões, atitudes e motivações dos 

funcionários públicos. As organizações públicas são apenas meras unidades de produção; as 

pessoas são grupos altamente especializados e capacitados na prestação dos serviços. Dada esta 
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observação, não é surpreendente que as pessoas sejam o principal ativo da maioria das 

organizações públicas e que as ações dessas pessoas sejam condutores importantes de 

resultados organizacionais. Neste contexto, a motivação torna-se um fator crucial tanto na 

prestação do serviço público como na qualidade do trabalho do setor público (RITZ; 

NEUMANN; VANDENABEELE, 2016). 

 Os trabalhadores da saúde são atores chave de qualquer processo de reforma e devem 

participar em todas as fases; alguns efeitos das reformas na força de trabalho da saúde operam 

indiretamente através de níveis de satisfação expressos pelas comunidades que utilizam os 

serviços (SSENGOOBA et al., 2007). 

 Existem várias razões pelas quais a motivação dos funcionários é um conceito 

fundamental no campo da Administração Pública e da Política Pública. Em primeiro lugar 

porque no futuro, a evolução demográfica resultará em uma diminuição da oferta de mão de 

obra e em um aumento significativo da concorrência entre os empregadores. Essas mudanças 

afetarão às organizações públicas de forma dramática, devido ao fato de que no mercado de 

trabalho, ao contrário do setor de serviços, a administração pública enfrentara a concorrência 

direta dos empregadores do setor privado (RITZ; NEUMANN; VANDENABEELE, 2016). 

Portanto, as políticas públicas de pessoal precisam fortalecer a gestão da motivação 

como um meio decisivo para atrair, reter e recompensar os funcionários públicos. As 

organizações públicas estão sob pressão para melhorar seu desempenho, já que a motivação dos 

funcionários foi identificada como uma das variáveis-chave no avanço tanto do desempenho 

dos indivíduos, quanto do desempenho da organização (RITZ; NEUMANN; 

VANDENABEELE, 2016). 

Historicamente a gestão pública no Brasil depara-se com a necessidade de adequação às 

constantes mudanças contemporâneas, principalmente na gestão de pessoas. Nesse sentido, os 

gestores públicos devem buscar uma melhor relação de custo-benefício e de resultados na 

prestação do serviço público, atendendo às demandas da população com eficiência, eficácia e 

efetividade. Uma boa gestão deve proporcionar aos seus servidores um ambiente propício para 

o melhor desempenho de suas funções, através da satisfação e motivação dos funcionários, 

proporcionando-lhes um clima organizacional favorável à produtividade e qualidade do 

trabalho efetuado (AIRES; FERREIRA, 2016). 

 Sano e Montenegro Filho (2013) assinalam que existe a necessidade de mais eficiência, 

eficácia e efetividade (3Es) das ações governamentais, intrinsecamente relacionadas à questão 

do desenvolvimento do funcionalismo público, pois suas possibilidades dependem dos atores 

envolvidos na gestão pública, não havendo comprometimento com estes conceitos, resulta em 
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impactos negativos na vida de todos os cidadãos. Desta forma surge a urgência por uma gestão 

de resultados contínua e eficaz, quanto a indicadores de desempenho no setor público. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo é uma pesquisa de campo, que tem como objetivo avaliar as 

percepções dos servidores com a implantação da gratificação de estímulo à produtividade no 

Centro Obstétrico do Hospital Nipônico - hospital da rede pública - do Estado do Rio Grande 

do Norte. 

O estudo foi aplicado no centro obstétrico do hospital, onde os respondentes da pesquisa 

terão um envolvimento no processo de escolha das principais mudanças após implantação da 

gratificação de estímulo à produtividade para o setor. Os principais atores envolvidos neste 

processo de decisão serão todos os servidores lotados no Setor de Obstetrícia do Hospital e que 

estejam em efetivo exercício das respectivas funções. O intermediador (autor da presente 

pesquisa) tem o papel de esclarecer o objetivo da pesquisa para os respondentes. 

O cenário da pesquisa em questão é de um Hospital da Rede Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte, o Hospital Nipônico, segundo maior da capital. Nele são oferecidos serviços 

padrões de um Hospital geral: urgências nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, 

Neonatologia, Ginecologia e Obstetrícia. Além disso, a unidade é maternidade estadual de 

referência em gestação de alto risco e uma das quatro unidades de saúde no Estado que dispõe 

do Programa de Internação Domiciliar (PID), para dar suporte aos idosos em suas residências 

(SESAP/RN, 2013). O hospital onde se desenvolveu a pesquisa no setor de Obstetrícia é o local 

de trabalho do pesquisador, o que facilitou a obtenção dos dados necessários à pesquisa. 

Para a coleta de dados e de informações, utilizou-se um questionário online para a 

coleta de dados da pesquisa. Sendo o mesmo aplicado in loco com os servidores lotados no 

Setor de Obstetrícia do Hospital da Rede Pública. 

Quanto à sua classificação de natureza, esta pesquisa, pode ser considerada uma 

pesquisa exploratória, devido a busca de adquirir conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos, ao desenvolvimento do processo de percepção 

dos servidores do setor de obstetrícia do Hospital Nipônico.   

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa gera conhecimentos novos e úteis para o 

avanço da ciência e envolve verdades e interesses universais. Nesse sentido, existem vários 

atores sociais interessados no desenvolvimento pessoal, visto que a concepção de motivação no 

setor público é visto como um processo fundamental para alcançar os objetivos 

organizacionais. 
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Em relação à abordagem, a pesquisa é definida como qualitativa, pois teve como 

finalidade produzir dados aprofundados e ilustrativos do objeto pesquisado, com o objetivo de 

elaborar novas informações sobre a motivação dos funcionários do setor de Obstetrícia do 

Hospital Nipônico. Além da abordagem qualitativa, a pesquisa também se apoia na abordagem 

quantitativa, uma vez que houve a necessidade de quantificar as principais motivações dos 

funcionários.  

Para Gerhardt e Silveira (2012), tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa 

apresentam diferenças com pontos fracos e fortes. Contudo, os elementos fortes de uma, 

complementam as fraquezas da outra. 

No que se refere aos objetivos da pesquisa, é considerada exploratória, pois busca 

proporcionar uma maior familiaridade com o problema, através do levantamento bibliográfico e 

análise de exemplos apresentados no estudo. Segundo Piovesan e Temporini (1995), a função 

da pesquisa exploratória é conhecer a variável de estudo tal como se apresenta seu significado e 

o contexto onde ela se insere.  

Para a conclusão da classificação desta pesquisa quanto aos procedimentos definiu-se 

como uma pesquisa survey. É um tipo de pesquisa que busca informação direta com um grupo 

de interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, 

especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995). São 

exemplos desse tipo de estudo, as pesquisas de opinião sobre determinado atributo, bem como a 

realização de um mapeamento geológico ou botânico. A próxima etapa tem como objetivo 

definir o método de avaliação da pesquisa. 

 

3.2 MATERIAIS E OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesta etapa do estudo, apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa, descrição e 

composição da população, definição e operacionalização das variáveis, além da explicitação do 

instrumento elaborado e técnicas selecionadas para a realização deste trabalho.  

Os passos para realização da pesquisa foram elaborados de acordo com os objetivos a 

serem atendidos, demonstrados na Figura 2. 
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 Figura 2 - Caminho da pesquisa 
 

 
         Fonte: Elaboração do autor (2017). 
   

Para alcançar a amplitude e complexidade dos fenômenos em estudo, esta pesquisa 

valeu-se basicamente das seguintes técnicas: 

  A primeira técnica utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que segundo Oliveira (2001, 

p.119), “tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se 

realizam sobre determinado assunto ou fenômeno”. Foram consultados livros, revistas, jornais, 

artigos e sites especializados no assunto, servindo como base para a elaboração das etapas da 

pesquisa. 

 A outra técnica utilizada para alcançar o objetivo do estudo, foi o questionário 

estruturado, desenvolvido pelo pesquisador (Apêndice A) e disponibilizado com os 

respondentes a para a coleta de dados e planilha eletrônica para o seu tratamento. O 

questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter informações. É uma técnica de 

custo baixo, apresenta as mesmas questões para todos os entrevistados, garantindo o anonimato 

e pode conter questões para atender à finalidade específica de uma pesquisa. Podem ser 

aplicados individualmente ou em grupos, por telefone, ou mesmo por correios. Podendo incluir 

questões abertas e fechadas, de múltipla escolha, de resposta numérica, ou do tipo sim ou não 

(BARBOSA, 2008). 

 A vantagem do pesquisador em utilizar o questionário, é devido à possibilidade de 

abranger o maior número de pessoas em um curto espaço de tempo. Quando a disponibilidade 

de tempo dos decisores é limitada e com o uso desta ferramenta, os decisores poderão 

responder em um momento que lhes pareça mais apropriado. Além disso, pode garantir o 

anonimato e, consequentemente, maior liberdade nas respostas, com menor influência do 

pesquisador sobre ela. Economiza tempo e recursos financeiros na sua aplicação (BARROS; 

LEHFELD, 2007). 
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A tabulação dos dados foi realizada através do método Likert, com a utilização da 

planilha. Para a realização das análises e resultados do presente trabalho, foi necessário 

exemplificar os elementos que compõem o modelo Likert, como forma de tecer as informações 

necessárias para as decisões tomadas pelos decisores.  

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa é composto por 85 (oitenta e cinco) funcionários no setor de 

obstetrícia do hospital. A pesquisa se baseia na opinião de 35 (trinta e cinco) profissionais no 

setor de obstetrícia do hospital público pesquisado.  

Decidiu-se utilizar uma amostra do tipo não probabilística, conforme Mattar (2001, 

p.137) conceitua uma amostra não probabilística como aquela “em que a seleção dos elementos 

da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador 

ou do entrevistador no campo”. Segundo o autor, apesar de evidente desvantagem das 

amostragens não probabilística, há diversas razões práticas que tornam conveniente seu uso em 

pesquisas.  

Utilizou-se a amostra não probabilística por conveniência (ou acidental), a qual, 

segundo Mattar (2001), é utilizada como o próprio nome diz, por alguma conveniência do 

pesquisador. As amostras por conveniência ou acidental prestam-se muito bem aos objetivos da 

pesquisa exploratória. 
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4 A SAÚDE PÚBLICA NO MUNDO, BRASIL E RIO NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

4.1 AS BARREIRAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Segundo Unglert, Rosenburg e Junqueira (1987), o acesso à saúde no Brasil possui 

vários fatores que podem ser entendidos sob várias abordagens. Uma das barreiras de acesso ao 

sistema de saúde, na prática, é a inacessibilidade dos numerosos grupos da população aos 

serviços de saúde, que impedem a satisfação das necessidades de assistência à saúde da 

totalidade da população. 

Enquanto os países membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) adotaram o 

conceito de cobertura universal já em 2005, poucos países de baixa renda alcançaram o 

objetivo. Isso se deve principalmente a inúmeras barreiras que dificultam o acesso aos serviços 

de saúde necessários (JACOBS et al., 2011). Contudo, os decisores políticos ou os 

pesquisadores recebem relativamente pouca atenção, no sentido de buscar formas de minimizar 

seus efeitos. Esses obstáculos, provavelmente, serão mais importantes para os pobres e outros 

grupos vulneráveis, onde os custos de acesso, a falta de informações e as barreiras culturais 

impedem que eles se beneficiem dos gastos públicos. As barreiras à demanda presentes nos 

países de baixa e média renda e as evidências sobre a eficácia das intervenções para superar 

esses obstáculos são revisadas. Tais barreiras também se mostram importantes em países mais 

ricos, particularmente entre grupos vulneráveis (ENSOR, 2004). 

 Conforme Gulliford et al. (2002), para que uma população "ganhe acesso” ao sistema de 

saúde, também depende de barreiras financeiras, organizacionais e sociais ou culturais que 

limitam a utilização dos serviços. O mesmo autor destaca que, o acesso medido em termos de 

utilização depende da acessibilidade, da acessibilidade física e da aceitabilidade dos serviços e 

não apenas da adequação do suprimento. Os serviços disponíveis devem ser relevantes e 

eficazes, para que a população obtenha resultados de saúde satisfatórios. A disponibilidade de 

serviços e as barreiras ao acesso devem ser consideradas no contexto das diferentes 

perspectivas, necessidades de saúde e contextos materiais e culturais de diversos grupos da 

sociedade. A equidade de acesso pode ser medida em termos de disponibilidade, utilização ou 

resultados de serviços. As dimensões horizontal e vertical da equidade requerem consideração.   

A saúde pública contemporânea está particularmente preocupada com as partes da 

população que são pouco ou mal atendidas pelos serviços tradicionais de saúde e, 

consequentemente, são mais desfavorecidas e vulneráveis  em termos de saúde. Uma vez que 
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tal desvantagem ou vulnerabilidade geralmente tem suas origens nos primeiros anos da infância 

e / ou está relacionada a circunstâncias sociais e econômicas individuais ou de um subgrupo de 

população, a saúde pública é, portanto, muito preocupada com o mais a montante ou distal (ou 

seja, distante da pessoa), os determinantes sociais, físicos, econômicos e ambientais da saúde 

de uma pessoa, além dos determinantes mais proximais (isto é, mais próximos da pessoa), 

como fatores de risco de estilo de vida, comportamentos de saúde e fatores biológicos 

(OLDENBURG; COCKER; SCHÜZ, 2015). 

 Para Kim et al. (2017), a análise da conexão entre os gastos nacionais de saúde pública 

e os desperdícios em saúde revelou que, em particular nos países com gastos nacionais de saúde 

pública médio (entre 60% e 80%), os desperdícios são mais prováveis em contraste com os 

países que investem mais de 80% (oitenta por cento). Estes resultados indicam que a relação 

entre gastos nacionais de saúde pública e os desperdícios segue um padrão não linear, pois as 

chances de renunciar aos cuidados também são maiores em países que pagam menos de 60% 

(sessenta por cento). No entanto, essa associação é mais fraca e não significativa. Essas 

descobertas são importantes no sentido de que a melhoria do financiamento do sistema de 

saúde (ou seja, aumento da proporção dos gastos nacionais de saúde pública) é percebida como 

um indicador geral de menor vulnerabilidade (KIM et al., 2017). 

 O acesso quase universal aos serviços de saúde no Brasil (94,91% em 2003 e 94,98% 

em 2008) foi devido às decisões políticas, que contribuíram para a expansão do acesso aos 

serviços de saúde no país, como resultado de mudanças no contexto socioeconômico, que 

incluem programas de transferência de dinheiro e política de saúde. Em 2003-2008 houve uma 

expansão no SUS, de modo que várias atividades em serviços de saúde atingiram cobertura 

quase universal, como as abrangidas pelas estratégias Brasileiras de saúde pública 

(MONTEIRO et al., 2017). Vale salientar que a demanda pelo acesso aos serviços de saúde 

continua a ser alta, embora que essas estratégias, incluindo a Cobertura da Saúde da Família, 

possam proporcionar maior acesso aos cuidados de saúde. A Cobertura da Saúde da Família 

proporcionou melhor qualidade nos cuidados de saúde primários (MONTEIRO et al., 2017). 

 A região Nordeste do Brasil, sofre com as políticas de confronto de interesses, para o    

atendimento nos serviços de Saúde Pública. A rede de atendimento é insuficiente e 

subutilizada. Muitas dificuldades se interpõem entre a disponibilidade planejada e a utilização 

efetiva dos serviços de saúde. No SUS, a recusa de atendimento, o tempo de espera prolongado 

relacionados ao déficit em recursos humanos e físicos são os principais problemas enfrentados 

pelos usuários. As primeiras barreiras indicam a inexistência de uma segurança social unificada 

e universal no sistema de saúde e as falhas nos mecanismos de mercado introduzidos, apesar de 
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16 anos de tentativas de unificar pacotes de benefícios e esforços regulatórios, e o 

financiamento insuficiente do SUS para garantir cobertura universal (GARCIA-SUBIRATS et 

al., 2014). 

 

4.2 A SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

 

 A crise econômica que assola atualmente o país, fez com que a arrecadação de impostos 

no Estado do Rio Grande do Norte tivesse uma diminuição, e em consequência disso, 

diminuíram também, as transferências de receitas constitucionalmente garantidas ao Estado.  

Com este cenário o Governo do Estado do Rio Grande do Norte decretou estado de calamidade 

na saúde pública (MADEIRO, 2017). Ainda segundo este autor, com este decreto, o governo 

fica autorizado a realizar compras e fazer obras sem a necessidade de processos licitatórios, e 

também se habilita a receber recursos com finalidade de emergência do governo federal.  

Conforme Madeiro (2017), atualmente os hospitais possuem uma sobrecarga da rede 

estadual e um considerável déficit de servidores na área. Sem recursos, o atual governo vem 

assumindo pagamentos referentes às obrigações relativas à assistência. O Rio Grande do Norte 

possui menos leitos por 10 mil habitantes que o recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Nesse sentido, vale lembrar que a OMS recomenda que se tenha entre 1 a 3 

leitos para cada 10 mil habitantes. Entretanto, atualmente o Estado possui apenas 0,94 leitos 

para cada 10 mil habitantes.  

O Estado possui 7.342 leitos de internação no ano de 2017, para uma população de 

3.474.998, desta forma são 21 leitos de internação para cada 10 mil habitantes atualmente, para 

atender a toda a população. O maior hospital do Estado, o Walfredo Gurgel, possui 284 leitos e 

realiza cerca de 600 atendimentos por dia. São 45 leitos de UTI, sendo que dez foram 

desativados, devido à falta de condições financeiras de manter os leitos em funcionamento 

(GAMA; MADEIRO, 2017). 

O Gráfico 1 abaixo, mostra o número de leitos de internação de 2015 a 2017, e que nos 

últimos 10 anos não houve investimento na saúde pública do Estado Rio Grande do Norte, com 

o aumento da população, houve um aumento da demanda por leitos hospitalares, ocasionando 

um colapso no atendimento da rede hospitalar (GAMA; MADEIRO, 2017). 
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Gráfico 1 – Leitos de internação hospitalar 

 
Fonte: CNES (2017). 
  

Atualmente o Estado do Rio Grande do Norte possui 498 leitos obstétricos para 

cirurgia, num total de 110 hospitais Dia. Na cidade do Natal existem 194 leitos obstétricos para 

cirurgia, para atender um total de 45 hospitais Dia, representando 40% (quarenta por cento) da 

totalidade.  

O Gráfico 2 destaca a diminuição de leitos obstétricos para cirurgia do ano de 2015 a 

2017.  Foram desativados 10 leitos obstétricos para cirurgia neste período (2015-2017). Em 

2015 foram 12.239 recém-nascidos vivos no estado (CNES, 2017). 

 

Gráfico 2 – Leitos obstétricos: obstetrícia cirúrgica 

 
Fonte: CNES (2017). 
 

 No ano de 2015 o Hospital Nipônico, o segundo maior da Capital da Cidade do Natal, 
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teve um grande déficit de profissionais pediatras e obstetras, fato que impediu o hospital de 

receber pacientes com baixa complexidade, e só ter realizado atendimento aos pacientes com 

gestação de alto risco (SESAP, 2015).  

Em um cenário adverso no âmbito da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, 

segundo Farias e Araújo (2017), existe a necessidade de uma gestão diferenciada para os 

hospitais públicos, pois são organizações complexas que, para além das intervenções técnicas 

esperadas no âmbito do tratamento e prevenção de danos à saúde, também necessitam de boas 

práticas de gestão orientadas ao aprimoramento de sua eficiência em sua atividade-fim.  

Conforme Alves et al. (2017), os hospitais utilizam seus leitos para tratarem de doenças 

que não são de alta complexidade, gerando uma ineficiência na gestão de leitos, tendo um gasto 

desnecessário que poderiam ser evitados com a prática de exames regulares.  

 

4.3 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Conforme a SESAP (2016), o Estado do Rio Grande do Norte configura-se como a 16ª 

unidade da Federação brasileira mais habitada e a 10ª mais povoada com uma população de 

3.474.998 habitantes (IBGE), distribuídos em 167 municípios que ocupam uma área de 

52.796,791 km², resultando em uma densidade de 65 hab./km². Para o setor saúde o estado 

encontra-se dividido em oito regiões de saúde, em consonância ao Plano Diretor de 

Regionalização – PDR/RN, conforme ilustra a figura 3. 

 

Figura 3 - Estado do Rio Grande do Norte - divisão por regiões de saúde 

 
Fonte: SESAP (2016). 

 

A 7ª RS (Metropolitana) é a que reúne o maior contingente populacional, concentrando 

38,2% da população total do estado, enquanto que a VIII RS (Vale do Açu), composta por 13 
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(treze) municípios, é a menos populosa, concentrando apenas 4,5% (quatro e meio por cento) 

do total (SESAP, 2016). 

 No campo da gestão em saúde, o Estado do Rio Grande do Norte adotou um modelo de 

gestão, atendendo às necessidades de superar as barreiras operacionais que impedem a 

incorporação dos princípios e diretrizes do sistema de saúde no âmbito estadual, alicerçando a 

sua estruturação nas peculiaridades de governança, profissionalização gerencial, financiamento, 

gestão de pessoas, tecnologia da informação, qualidade, organização do cuidado e inserção no 

SUS (SESAP, 2016). 

 Dentre os principais desafios a serem enfrentados, destacou-se a reorganização 

institucional, incluindo rotinas e competências, visando uma gestão orientada por resultados. 

Atualmente a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, possui um Núcleo de 

Gestão Estratégica, e tem com finalidade de avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas 

à condução de políticas públicas. A aplicação dessa ferramenta, nos processos de captação e 

gestão de recursos, permite melhorar a qualidade da interação entre os diferentes atores 

envolvidos nas políticas e ações públicas (SESAP, 2016). 

 A SESAP (2016) possui um sistema de informação integrado, capaz de gerenciar as 

áreas assistenciais, científicas e administrativas. Ou seja, uma solução modular que atende 

individualmente cada unidade, mas também interligada operacionalmente com todas as demais 

unidades, permitindo a interface das informações e o controle geral das unidades hospitalares 

pela gestão da SESAP, facilitando a tomada de decisão dos gestores da saúde.   

A Secretaria de Saúde também buscou a implementação da regionalização solidária e 

cooperativa, atendendo à necessidade de que todos os envolvidos devem ter uma abertura para 

o novo, para acolher às diferentes concepções e trabalhar com o coletivo, saindo de uma prática 

subdividida e individualista, para a construção colaborativa, em que todos se interligam num 

esforço conjunto. Eis aqui um grande desafio a ser superado. 

 O Estado possui 109 (cento e nove) estabelecimentos de média e alta complexidade. Na 

atual conjuntura essa estrutura não consegue atender a demanda de forma resolutiva, adequada 

e eficiente. Conforme o Portal G1 RN (2017),  

 
O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado e o Governo  do 
Rio Grande do Norte firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para 
que a rede estadual de saúde seja reavaliada. O objetivo é que a rede também passe 
por mudanças para que sejam minimizados problemas estruturais e de procedimentos, 
incluindo a transformação de hospitais em unidades básicas de atendimento. A medida 
segue as orientações do Tribunal de Contas do Estado, que após auditoria operacional 
sobre a rede pública hospitalar sugeriu uma revisão quantitativa e qualitativa dos 
hospitais mantidos pelo Estado. O relatório elaborado pelo TCE diz que há a 
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necessidade de transformação de alguns hospitais regionais em unidades de atenção 
primária. 

 

Existe uma necessidade extrema de uma gestão mais eficiente na Saúde Pública do 

Estado do Rio Grande do Norte, em que um órgão gestor da saúde estadual gerencia 24 

hospitais, com estrutura física e tecnológica obsoleta, preponderando estabelecimentos com 

menos de 50 leitos, com baixa densidade tecnológica e indefinição de perfil de atuação desses 

estabelecimentos, além da inexistência de normas sobre as rotinas de trabalho.  

Falta de equipamentos indispensáveis ao funcionamento dos setores de atendimento 

como cirurgias e urgência, ausência de profissionais suficientes, especialmente para 

implementação das medidas de higiene e segurança no ambiente laboral dos profissionais 

estatutários e celetistas da saúde e atrasos sistemáticos no pagamento de fornecedores e a 

empresas de mão de obra, o que impacta na qualidade e continuidade da prestação de serviços 

(PORTAL G1 RN, 2017). 

	

4.4 A LEGISLAÇÃO DE INCENTIVOS A PRODUTIVIDADE NO SETOR PÚBLICO DA 

SAÚDE NO BRASIL 

 

O provimento de várias iniciativas isoladas na Gestão do Desempenho, algumas 

incompatíveis, levou o Governo federal a editar norma padronizadora2 -, um efetivo norte às 

futuras iniciativas para o desenvolvimento de estratégias para o aumento da produtividade do 

setor público. De outro lado, as iniciativas e a experiência federal tendem a ser reproduzidas 

nos âmbitos estadual e municipal, onde a trajetória observada não difere de todo do que já foi 

brevemente relatado (SILVEIRA; PINHEIRO; ANTUNES, 2012). 

 A instabilidade e as mudanças ocorridas nos anos de 1980, em especial a dos Estados, 

foram decisivas para a introdução de transformações, de caráter estratégico, que viabilizassem 

o crescimento socioeconômico sem prejuízo à accountability e às estruturas de governança do 

setor público. Conforme Silveira, Pinheiro e Antunes (2012, p.55): 

 
No Brasil, a emenda constitucional para a Reforma Administrativa do Estado, definida 
no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) em 1995 deu início à 
mudança na forma de gestão da máquina pública, dentre as ações estabelecidas: a (re) 
organização do Estado, a qualificação dos serviços prestados à sociedade, a 
reestruturação das carreiras, a capacitação permanente dos servidores, a participação 
dos servidores no estabelecimento de metas individuais em consonância com as metas 
institucionais, a valorização do servidor e a premiação dos melhores desempenhos 
[...].  

																																																													
2 Decreto Federal nº 7.133/10. 
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 Através da Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) foi criado um manual de orientação 

para gestores, servidores e colaboradores dos órgãos e entidades integrantes da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, especialmente os que atuam nas áreas de 

gestão de pessoas, gestão estratégica e planejamento e outras correlatas à gestão do 

desempenho, quanto à operacionalização específica da sistemática para avaliação de 

desempenho, de que tratam a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, e o Decreto nº  7.133, 

de 19 de março de 2010 (FRANÇA et al., 2013). 

Avaliar o desempenho dos servidores da Gestão Pública Federal Brasileira não é prática 

recente. Desde a década de 1970, diversos tipos de avaliação vêm sendo regulamentadas, 

fundamentadas, principalmente, em mérito (desempenho) e em tempo de serviço (antiguidade), 

com diferentes finalidades como: aprovação em estágio probatório, progressão funcional, 

promoção e pagamento de gratificações de desempenho (FRANÇA et al., 2013). 

Conforme França et al. (2013, p. 9): 

  
Desde então, ora vinculados à remuneração ora ao desenvolvimento nas carreiras do 
serviço público federal, mecanismos para implementação dos processos de avaliação 
de desempenho foram sendo desenvolvidos. [...] inicialmente, com a Lei nº 5.645, de 
10 de dezembro de 1970, e seus decretos de regulamentação, em especial o Decreto nº 
80.602, de 24 de outubro de 1977.     
 

O Decreto nº 84.669, de 29 de abril de 1980, revogou o Decreto nº 80.602, de 1977, e 

regulamentou a progressão horizontal (mudança do servidor da referência em que se encontra 

para a imediatamente superior, dentro da mesma classe, ou “progressão funcional”). E a 

progressão vertical (mudança do servidor da referência em que se encontra para a 

imediatamente superior, quando implicar mudança de classe, ou “promoção”) mantendo a 

obrigatoriedade de avaliação de desempenho funcional. 

Atualmente, a base legal da avaliação de desempenho está prevista na Constituição 

Federal de 1988, na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais - e nas legislações 

específicas dos cargos, carreiras e planos de cargos. 

A Constituição Federal (1988), em especial no que tange às inovações advindas da 

Emenda Constitucional nº 19/98, define situações para as quais está prevista a avaliação de 

desempenho: 

a) Avaliação de desempenho dos dirigentes de órgãos e entidades que tiveram sua 

autonomia gerencial ampliada mediante contrato de gestão (art. 37, § 8º, inciso 

Perda de cargo público (art. 41, § 1º, inciso III); 
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b) Condição para aquisição de estabilidade (art. 41, § 4º); 

c) Avaliação de desempenho dos administradores das empresas públicas (art. 173, 

Inciso V). 

 A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (que regulamentou o art. 37 da Constituição 

Federal), dispôs, em seu art. 20, que, durante o estágio probatório, a aptidão e a capacidade do 

servidor nomeado serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados a 

assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade. 

Como se percebe, trata-se de avaliação para estabilidade do servidor (FRANÇA et al., 2013). 

 Segundo França et al. (2013), a avaliação de desempenho, apesar dos aspectos positivos 

que introduziu ao longo dos anos, acabou por ser utilizada, na maioria das instituições públicas, 

como um instrumento de obrigação burocrática, não democrática, não introduzindo as 

mudanças necessárias à prática de uma cultura de meritocracia, com base na gestão do 

desempenho e na obtenção de resultados efetivos. Mais recentemente, com a Lei nº 11.784, de 

22 de setembro de 2008, Capítulo II, ficou instituída nova sistemática para avaliação de 

desempenho de servidores de cargos de provimento efetivo e de ocupantes dos cargos em 

comissão da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (FRANÇA et al., 

2013). 

Nas atuais transformações oriundas das constantes mudanças ocorridas na gestão de 

pessoas, destacam-se as recompensas financeiras e sociais, abordando os diversos sistemas de 

remuneração, principalmente aqueles com foco estratégico, que buscam recompensar, de 

maneira justa e equitativa, a contribuição de indivíduos e grupos pelo sucesso organizacional 

(PANTOJA; CAMÕES; BERGUE, 2010). 

 No Setor Público da saúde as formas de recompensa de maneira mais equitativa surgem 

em 1998 com o Regime Remuneratório Experimental (RRE) para os médicos de Clínica Geral. 

 
O RRE foi enquadrado pelo Decreto-lei 117/98, de 5 de maio, que consagrava não só 
alterações na organização do trabalho, como introduziu uma modalidade de 
remuneração dos médicos associada à quantidade de trabalho desenvolvido e à 
qualidade profissional. O modelo constituiu uma autêntica novidade, pois, pela 
primeira vez, o bom desempenho era alvo de discriminação positiva (POLI NETO et 
al., 2016, p. 1383). 
 

 Conforme Poli Neto et al. (2016), em 2007 foi publicado o Decreto-lei nº 298/2007 de 

22 de agosto, o qual estabeleceu um regime jurídico da estruturação e do funcionamento das 

unidades de saúde familiar. Estabeleceu também, o regime de incentivos a atribuir a todos os 
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elementos que as constituem, bem como a remuneração mensal dos médicos das USF que 

integram uma remuneração base, suplementos e compensações pelo desempenho.  

 Outra ferramenta utilizada como forma de remuneração variável na Gestão Pública, a 

partir da Reforma Administrativa de 1990, é o prêmio ou bônus de produtividade. Essa 

estratégia de incentivo financeiro a servidores públicos está expressa no art. 39, §7º da 

Constituição Federal, incluído no texto magno pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988, que 

trata da possibilidade de concessão de adicional ou prêmio de produtividade a servidores 

públicos em razão do desempenho objetivamente aferido em programas de economia com 

despesas correntes (GIRARDI; SALGADO; VAN STRALEN, 2015). 

 Segundo Pementa e Araújo (2007), a gestão da remuneração nas organizações do setor 

público possui características por aspectos como a cultura e a natureza das relações de poder 

existentes naquele particular ambiente organizacional, mas também em razão da definição de 

parâmetros estabelecidos no plano constitucional, legal e doutrinário.  

Nessa mesma direção os autores analisam que: 

 
A partir da análise de cada um dos três vetores de influência na política de 
remuneração na Administração Pública – A Constituição, a Lei e a Doutrina – pode-se 
verificar que a Constituição foi também o que tem sofrido mais intensa e significativa 
transformação no passado recente. A CF 88 incorporou a partir das Emendas 
Constitucionais 19/98 e 20/98 conceitos inovadores potencialmente capazes de 
transformar os fundamentos estruturantes do modelo vigente de relações entre a 
administração e seus agentes, criando algumas condições para a emergência de um 
novo sistema de remuneração no âmbito do setor público. 
Essas transformações não podem ser tomadas de forma deslocada em relação ao 
contexto da Reforma do Estado, fenômeno que emergiu como esforço adaptativo de 
reação do Estado frente às transformações de ordem social, política e, sobretudo, 
econômica que se verificam nas instâncias locais, regionais e nacionais em amplitude 
global. Apesar disso, verifica-se na Administração Pública um conjunto de 
dificuldades e disfunções em torno da questão remuneratória, devido à construção 
histórica que definiu os contornos da administração pública  Brasileira, sabidamente 
assentada sobre as ciências jurídicas, que, com seus vieses e demais condicionantes da 
dinâmica de estruturação e funcionamento do Estado, mantêm-se distanciada da 
atuação de áreas do conhecimento mais orientadas para a efetiva compreensão e o 
tratamento de fenômenos e disfunções da realidade. 
Vencimento = retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo (de 
provimento efetivo e em comissão). O vencimento constitui parcela da remuneração 
de um agente público. A essa parcela podem ser acrescentadas as denominadas 
vantagens pecuniárias pessoais legalmente previstas, que podem ser permanentes ou 
temporárias. O somatório dessas parcelas denomina-se remuneração. São tipos de 
vantagens normalmente previstas no plano estatutário: gratificações, adicionais e 
auxílios. Indenizações não podem ser associadas ao conceito de remuneração stricto 
sensu, pois se trata de ressarcimento dos gastos decorrentes do exercício das 
atribuições do cargo ou emprego. São exemplo de parcelas indenizatórias as ajudas de 
custo, as diárias de viagem, as verbas de representação, etc. No que se refere às 
vantagens pessoais, importante destaque merece o disposto no inciso XIV do art. 37 
da CF/88, com a redação dada pela EC 19/98: Art.37. [...] XIV - Os acréscimos 
pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados 
para fins de concessão de acréscimos ulteriores (PEMENTA, 2007, p. 37-38). 
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A remuneração variável assume várias formas estratégicas de serem implementadas, por 

exemplo: por mérito, por competências, por produção, participação acionária, participação nos 

lucros, participação nos lucros e resultados, entre outras.  

Apesar das diversas estratégias de remuneração variável, as organizações sempre 

buscam um objetivo em comum ao implementá-la: convergir esforços para melhorar o 

desempenho da organização. Esse objetivo pode ser desdobrado em diversos objetivos, 

depende das peculiaridades e do contexto organizacional (ALBERGARIA, 2010). 

 

4.5 O SETOR DE OBSTETRÍCIA DE UM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

 O Hospital Nipônico está localizado na Zona do Norte de Natal, e nele são oferecidos 

serviços padrões de um hospital geral: urgências nas especialidades de Clínica Médica, 

Cirurgia Geral, Neonatologia, Ginecologia e Obstetrícia. Além disso, a unidade é maternidade 

estadual de referência em gestação de alto risco e uma das quatro unidades de saúde no Estado 

que dispõe do Programa de Internação Domiciliar (PID), para dar suporte aos idosos em suas 

residências (SESAP, 2017). Atende a população dessa região da cidade – que abriga 300 mil 

habitantes, quanto o considerável volume de pacientes oriundos dos municípios da Grande 

Natal e do interior do Estado. 

O hospital conta com 06 (seis) alas, onde se distribuem os alojamentos conjuntos de 

Pediatria/Neonatologia; Clínicas Médica/Cirúrgica; Pronto-Socorro; Administração; Centro 

Cirúrgico/Obstétrico; UTI; Serviços de Apoio. A Unidade está aparelhada com equipamentos 

de ultrassonografia, cardiotocógrafo, radiologia e equipamentos de laboratório e dispõe de 158 

leitos e mais doze vagas para UTI, desses leitos, seis são para adultos e seis neonatais.  Conta 

também com duas salas de cirurgia em total funcionamento. Possui os serviços de Banco de 

Leite Humano e de Sangue (setor de Hemoterapia), Laboratórios de Análises Clínicas e 

Microbiologia e o setor de Radiologia (SESAP, 2017). 

 No setor de Obstetrícia são atendidas em média 1600 pacientes por mês. Conforme 

demonstrado no Gráfico 3, esse número cresceu 300% (trezentos por cento) de 2005 a 2016. 

Esse aumento é substancial e deve-se ao fator do acréscimo populacional do período de 1970 a 

2016, conforme o Gráfico 4. Em 2015, o hospital, foi o primeiro do Brasil a ser considerado 

referência estadual no Método Canguru, através da certificação emitida pelo Ministério da 

Saúde. Mais de 100 (cem) profissionais de diversas áreas (Pediatria, Fonoaudiologia, 



54	
	

Assistência Social, Psicologia, Fisioterapia) recebem atualização semestral para prestar o 

serviço às mamães-cangurus (URSAP, 2015). 

 

Gráfico 3 – Número de atendimento no setor de obstetrícia 2004-2016 

 
Fonte: Elaboração do autor (2017). 
 

Desde o ano de 2009, o setor de Obstetrícia não recebia investimentos para reforma e 

compras de equipamentos para a sala de cirurgias, adequação do sistema sanitário e drenagem. 

Somente no ano de 2016, o hospital passou por reformas de ampliação no setor de alojamentos, 

com o objetivo de garantir uma melhor acomodação às mães no pós-parto, seguindo as 

diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH). Foram construídos mais 4 (quatro) 

leitos para as gestantes, que possui capacidade de 24 (vinte e quatro) leitos de obstetrícia clínica 

e 63 (sessenta e três) leitos de obstetrícia cirúrgica para o atual atendimento (CNES, 2017). 

 

Gráfico 4 – População residente e domicílios 1980 - 2016 

 
Fonte: IBGE (2017). 
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Conforme a ADCON (2016), a maior ocorrência de partos realizados no hospital, foi 

por via vaginal com 52%, (cinquenta e dois por cento) e uma taxa de cesárea de 48% (quarenta 

e oito por cento). A Organização Mundial de Saúde (OMS) lembra que a comunidade 

internacional de saúde considera desde 1985 que a taxa ideal de cesáreas deve ficar entre 10% e 

15% (dez e quinze por cento) de todos os partos realizados. Nesses 30 anos, entretanto, vários 

setores da sociedade pediram a revisão dessa taxa considerada ideal. Em média, a taxa de 

cesáreas na Europa é de 20% a 22% (vinte a vinte e dois por cento), nos Estados Unidos, a taxa 

é de 32,8% (trinta e dois e oito por cento). Sobre o Brasil, a OMS não poupa críticas (ADCON, 

2016). 

 

4.6 GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE PELA LEI DE Nº 9.158 NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

  

 A Lei de nº 9.158 (23/12/2008) no Estado do Rio Grande do Norte para os servidores da 

Saúde, dispõe sobre a gratificação de estímulo à produtividade paga aos servidores em 

exercício na Secretaria de Estado da Saúde Pública  do Rio Grande do Norte (SESAP). Este 

incentivo é pago exclusivamente aos servidores lotados e que estejam em efetivo exercício das 

respectivas funções nas unidades estaduais da SESAP.  

 Os recursos provenientes dos serviços prestados pelas unidades estaduais que compõem 

a estrutura organizacional da SESAP através dos Sistemas de Internação Hospitalar (SIH) e 

Sistemas de Informação Ambulatorial (SIA), decorrentes dos procedimentos autorizados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), efetivamente executados e remunerados pelo Ministério da 

Saúde. 

 A gratificação de estímulo à produtividade é ponderada em razão da avaliação de 

desempenho funcional atribuída ao servidor, considerando a graduação obtida por este, e 

calculada nas formas seguintes: 

 I – Para servidores ocupantes dos cargos de médico e cirurgião dentista com 

especialização em buco-maxilo-facial das unidades hospitalares, denominada GREP-MED, à 

razão de 100% sobre o valor dos respectivos serviços profissionais de cada procedimento 

efetivamente realizado e remunerado pelo SUS, processado através do Sistema de Internação 

Hospitalar – SIH. 

 II – Para os servidores em exercício nas unidades de referência e hospitalares, 

denominada GREP-SUS, com base em pontos, conforme tabela constante no Anexo I desta Lei. 

O valor unitário do ponto neste caso resulta da divisão de 30% (trinta por cento) da receita total 
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decorrente da prestação de serviços da unidade deduzindo-se o valor pago através da GREP-

MED, pelo resultado do somatório da quantidade de servidores da unidade multiplicada pelo 

respectivo peso atribuído ao seu nível. 

 III – para os servidores em exercício nas unidades administrativas e de apoio, 

denominada GREP-SAD com base em pontos. O valor unitário do ponto neste caso resulta da 

divisão de 12% (doze por cento) da receita total decorrente dos serviços realizados em todas as 

unidades estaduais da SESAP deduzindo-se o valor pago através da gratificação de estímulo à 

produtividade das unidades de referência e hospitalares, pelo resultado do somatório da 

quantidade de servidores das referidas unidades, multiplicada pelo respectivo peso atribuído ao 

seu nível. 

 A Lei nº 9.158/2008 de pagamento da Gratificação de Incentivo à Produtividade 

(GREP) aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) foi normatizado 

oficialmente com a publicação da Portaria nº 21, de 03 de fevereiro de 2016, publicada no 

Diário Oficial do Estado (DOE), que define tabela única de distribuição de pontos para o 

pagamento da GREP. O documento foi elaborado pela necessidade de amparo legal para a 

distribuição dos pontos de produtividade, após a revogação do Parágrafo Único da Lei 

9.158/2008 pela Lei Complementar 556, de 18 de dezembro de 2016, que altera o Plano de 

Cargos e Salários e a GREP. Segundo a SESAP (2017), havia inconsistências, e por isso, foram 

necessárias algumas intervenções em função da Lei editada em dezembro, não trazer grandes 

alterações na lei de incentivo à produtividade, e sim o atendimento a uma necessidade legal de 

se elaborar uma Portaria. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES  

 

5.1 PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBSTETRÍCIA  

 

O perfil dos pesquisados, com relação ao sexo, encontra-se delineado da seguinte forma: 

24% (vinte e quatro por cento) são do sexo masculino, enquanto 76% (setenta e seis por cento) 

são do sexo feminino. A predominância feminina é um reflexo da tendência do setor da saúde, 

conforme Machado (2000), na década de 1970, as mulheres médicas eram apenas 11%, (onze 

por cento), na década seguinte esse percentual elevou-se para 22% (vinte e dois por cento),  

chegando aos anos 90, com 33% (trinta e três por cento) de seu contingente feminino. Estima-

se que nas próximas duas décadas estes percentuais devem atingir 50% (cinquenta por cento), 

conforme o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Sexo                                                      Gráfico 6 – Faixa etária 

      
Fonte: Dados da pesquisa (2017).                                    Fonte: Dados da pesquisa (2017).   
  

Observa-se no Gráfico 6 que 60% (sessenta por cento) dentre os pesquisados encontra-

se na faixa etária de 29 a 39 anos. Com 14% (catorze por cento) estão os que têm de 40 a 50 

anos, enquanto os de idade compreendida acima de 50 anos representaram 26% (vinte e seis 

por cento). Mostrando que a equipe hospitalar compõe-se por pessoas bastante amadurecidas. 

Outro ponto a ser analisado é com relação ao nível de escolaridade dos colaboradores. 

Como se vê no Gráfico 7 os que têm o nível de escolaridade superior incompleto somam 11% 

(onze por cento) do total pesquisado, os colaboradores com nível médio completo 34% (trinta e 

quatro por cento), os que são de nível escolar correspondente ao superior completo 46% 

(quarenta e seis por cento) e com Pós-Graduação e em Residência Médica com 9% (nove por 

cento). Demonstrando o aumento do nível da escolaridade dentro do setor de Obstetrícia. 
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Gráfico 7 – Escolaridade                                                    

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).                                         
  

Com base no Gráfico 8, a maioria dos funcionários são casados, representando 60% dos 

respondentes. Possuem entre um a dois filhos, sendo 57% (cinquenta e sete por cento)  e 38% 

(trinta e oito por cento), respectivamente, conforme o Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 – Estado civil                            Gráfico 9 – Quantidade de filhos                                                                                            

    
    Fonte: Dados da pesquisa (2017).                                  Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

A maioria dos funcionários, ganha mais de R$ 4.000,00 e 31% (trinta por cento) ganha 

entre R$ 1.500,00 até R$ 2.000,00.  
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             Gráfico 10 – Remuneração 

 
       Fonte: Dados da pesquisa (2017).                                          
  

A maioria dos funcionários do setor de Obstetrícia são médicos e técnicos de 

enfermagem, dos quais são os maiores custos da folha. Em junho de 2017 a SESAP, teve um 

custo total de R$ 64.327.067,53 na folha de pessoal (SEARH, 2017). Os gastos com 

funcionários públicos do setor da saúde, de 2010 a 2014 tiveram um aumento de 28%, (vinte e 

oito por cento) e a partir de 2014 a 2017 houve uma diminuição de 48% (quarenta e oito por 

cento), conforme demonstrado no Gráfico 10). 

 

Gráfico 11 – Gasto com a folha de pagamento dos servidores da saúde  

 
Fonte: SESAP (2017).                                            
  

Essa diminuição de gasto com pessoal de 2014 a 2017 deve-se a auditoria realizada na 

folha dos servidores, através de recadastramento dos mesmos e recenseamento com cadastro 
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biométrico. Nesta auditoria foram encontradas algumas irregularidades na folha de pagamento, 

entre elas destacam-se: servidores que possuíam mais de uma matrícula, servidores que nunca 

trabalharam e aqueles que nem moram no Estado do Rio Grande do Norte (TRIBUNA DO 

NORTE, 2016). 

 A avaliação do perfil dos servidores públicos no setor de obstetrícia, tem como 

resultado na comparação no nível de escolaridade, com os servidores que possuem nível 

superior completo e os que possuem escolaridade no nível médio. Os servidores que possuem 

nível de escolaridade superior mostram-se mais motivados do que os servidores que possuem 

nível médio. Esse resultado deve-se ao ganho salarial dos servidores públicos com nível 

superior, que é bem mais elevado em relação aos níveis mais baixos. No que tange ao sexo dos 

servidores, é importante salientar que a maioria é do sexo feminino e que políticas de 

incentivos devem ser direcionadas de forma estratégia para este público em específico.  

 

5.2 PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES SOBRE A LEI DE Nº 9.158 DE INCENTIVO À 

PRODUTIVIDADE EM UM HOSPITAL PÚBLICO NO ESTADO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 A seguir, são apresentados e analisados os resultados da pesquisa que abordam: a 

percepção dos servidores em relação à Lei de nº 9.158 de estímulo à produtividade no Setor da 

Saúde do Rio Grande do Norte; a percepção dos servidores sobre a gestão com a implantação 

do estímulo à produtividade; e, o comportamento (aceitação ou resistência) dos servidores em 

relação à forma de implementação do Incentivo por Produtividade.	

 

5.2.1 A motivação dos servidores após a implementação da Lei nº 9.158 

 

 Quanto aos servidores que responderam sobre a sua motivação em prestar um serviço 

de qualidade aos usuários do setor de obstetrícia, conforme Tabela 1, os servidores do setor de 

obstetrícia do Hospital Nipônico, com índices de concordância próximos a 4 (“concordo”) 

revelam que a maioria dos respondentes admitem que a lei de incentivo a produtividade 

implementada pelo governo do Estado, possibilita um maior esforço no trabalho, além de 

proporcionar um ganho maior com a implantação da lei de incentivo a produtividade. 

 Porém os servidores alegam que a quantidade de trabalho e procedimentos produzidos 

aumentou de forma exponencial, com a implantação da lei e como também o empenho para 

atender o paciente interno e externo do Hospital. Tendo como fator negativo para os servidores, 
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que a qualidade do trabalho produzido no Hospital não é satisfatória para os mesmos. 

 

Tabela 1 - A qualidade do trabalho e a motivação dos servidores 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).           
  

 Outro ponto de destaque na pesquisa, em relação ao trabalho em equipe, os pesquisados 

discordam que exista um melhor relacionamento com os colegas de trabalho após a 

implementação da gratificação de estímulo a produtividade. Para Saidi, Villiers e Douglas 

(2017), para que se tenha um bom desempenho no trabalho em equipe, é necessário que exista 

um ambiente de trabalho apropriado para o desempenho das atividades e que contribua para o 

resultado individual dos funcionários.  

 Outro fator que impacta o trabalho em equipe, é o clima organizacional.  Segundo 

Santos e Paranhos (2017), o ‘clima organizacional’ pode ser compreendido como a percepção 

formal ou informal de políticas, práticas, ações e procedimentos organizacionais, sendo um 

fator de influência na eficiência dos resultados, bem como na conduta das pessoas que fazem 

parte de uma organização. Destaca-se que, nas organizações com um clima organizacional 

favorável, as atividades tornam-se mais confortáveis e fáceis, produzindo maior satisfação no 

trabalho e obtendo maior potencial dos trabalhadores.  

 Segundo Franco, Bennett e Kanfer (2002), a motivação no contexto do trabalho pode 
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ser definida como o grau de vontade de um indivíduo para exercer e manter um esforço para 

objetivos organizacionais. O desempenho do setor de saúde é criticamente dependente da 

motivação dos trabalhadores, com a qualidade, eficiência e equidade do serviço, todos 

diretamente mediados pela vontade dos trabalhadores de se aplicarem às suas tarefas. A 

disponibilidade de recursos e a competência dos trabalhadores são essenciais, mas não são 

suficientes para assegurar o desempenho desejado do trabalhador. 

 Conforme a Tabela 1 existe uma insatisfação dos servidores em relação ao valor 

recebido pela produtividade no ano de 2016 e a previsão para o ano de 2017, pois para esses 

servidores, os valores não são condizentes ao esforço e ao estresse vivenciados por eles no dia a 

dia do hospital. A quantidade de atendimentos versus o seu ganho total, faz com que os 

servidores se sintam desestimulados para o trabalho.  

 Atualmente o Estado do Rio Grande do Norte vive uma situação de caos na saúde 

pública: hospitais com superlotação, escassez de insumos para os atendimentos, falta de 

estrutura adequada para a realização de procedimentos. As condições descritas causam 

problemas na gestão dos recursos, além da insatisfação entre os servidores, que sofrem com 

estes problemas no ambiente organizacional. As condições inadequadas de trabalho no setor da 

saúde também geram uma gestão de resultados ineficiente para os objetivos organizacionais e 

originam comportamentos desfavoráveis para a cultura e o clima organizacionais. 

 

5.2.2 Avaliação da gestão do hospital  

 

 Para as questões referentes ao sistema atual de gestão, os respondentes alegam que estão 

indiferentes na questão da satisfação, no que diz respeito aos seus líderes no setor de 

obstetrícia.  

 Os mesmos declaram suas insatisfações com as instalações, equipamentos de trabalho, 

temperatura ambiente, limpeza, entre outros elementos no local de trabalho, conforme 

demonstra a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Avaliação da gestão do hospital 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).           
  

 A gestão em saúde pode ser definida como a competência a ser aplicada, através do 

manejo da complexidade das organizações da saúde. Para Lorenzetti et al. (2014 p. 418,  apud 

Cecílio LCO, 2009) gestão em saúde ,  

 

[...] envolvendo a gerência de redes, esferas públicas de saúde, hospitais, laboratórios, 
clínicas e demais instituições e serviços de saúde. Abrange três grandes dimensões 
altamente complexas: os espaços dos cuidados diretos - singulares e 
multiprofissionais; as diversas instituições de saúde; e a exigência da formação e 
operação de redes de serviços de saúde para uma assistência universal, integral, 
equânime, de qualidade e eficiente para as necessidades de saúde da população.  

 

Segundo Lorenzetti et al. (2014), a gestão na saúde está entre os principais problemas 

dos hospitais públicos do Brasil. Para o mesmo autor, o despreparo dos profissionais para o 

exercício da administração, lentidão na incorporação de novas tecnologias de informação e 

processos de gestão e de organização do trabalho, são os fatores que mais afetam a melhoria da 

gestão.  

Além das barreiras de legislação que restringem a agilidade necessária, a alta 

rotatividade dos gestores das esferas federativas em função da relação com os processos 

partidários e eleitorais, geram descontinuidade, permanentes recomeços e desmotivação dos 

profissionais e trabalhadores.   
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5.2.3 A satisfação no trabalho dos servidores do setor de obstetrícia  

 

 Os dados apontam que os servidores do setor de obstetrícia do Hospital Nipônico, não 

estão satisfeitos com a implementação da gratificação por produtividade e com o aumento da 

ocupação dos leitos obstétricos após a implementação Lei de incentivo a produtividade. Porém 

os servidores estão empenhando para cumprir as metas estabelecidas, conforme os dados 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - A satisfação no trabalho dos servidores do setor de obstetrícia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).           
 

 Percebe-se que a satisfação com o trabalho apresentou um grau de indiferença, ou seja, 

os servidores não estão satisfeitos nem insatisfeitos com as atividades que desempenham na 

organização. Dessa forma, seria importante que a organização desenvolvesse um plano de 

carreira de modo a satisfazer e motivar os servidores, contribuindo para que estes cresçam e 

colaborem cada vez mais para o alcance dos objetivos organizacionais. Segundo Siqueira 

(2008, p. 265):  
 
A satisfação no trabalho é um tema que tem mobilizado a atenção de pesquisadores do 
comportamento organizacional e de gestores empresariais desde as primeiras décadas 
do século XX. Inicialmente, a procura por compreensão dos sentimentos que 
emergiam entre os trabalhadores foi marcada pela aproximação de satisfação com o 
processo motivacional.   
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 Conforme Franco, Bennett e Kanfer (2002), a motivação do trabalhador não deve ser 

equiparada à satisfação no trabalho, embora os dois conceitos estejam relacionados. Maior 

satisfação com o emprego é frequentemente associada a maiores níveis de comprometimento 

no trabalho e disposição para gastar recursos pessoais para realização de trabalho 

 Outro fator importante para a motivação do trabalhador é o ambiente de trabalho, 

segundo Al-hamdan, Manojlovich e Tanima (2016), foi positivamente associado à intenção dos 

trabalhadores da saúde de permanecer no trabalho em um local com um clima organizacional 

favorável. Mais atenção deve ser dada para criar ambientes de trabalho positivos para aumentar 

a satisfação no trabalho para os mesmos e aumentar a intenção de permanecer. Gerentes de 

hospitais e enfermeiros e formuladores de políticas de saúde precisam urgentemente criar 

ambientes de trabalho satisfatórios que apoiem a prática de enfermagem, a fim de aumentar a 

satisfação no trabalho dos enfermeiros e a intenção de permanecer (AL-HAMDAN; 

MANOJLOVICH; TANIMA, 2016). 

 

5.2.4 Comportamento organizacional 

 

  Martelli, Stimmler e Roberts (2017) definem que o comportamento organizacional é o 

estudo de como as pessoas se unem para realizar tarefas em direção a um objetivo comum, nos 

níveis individual e grupal. A história moderna do comportamento organizacional deriva do 

trabalho seminal sobre autoridade e coordenação, preocupações sobre relações humanas, 

estudos de tempo-movimento nos trabalhadores e função de administração. Nos anos 

posteriores à Segunda Guerra Mundial, o campo teve raízes em escolas de negócios, 

financiadas por empresários interessados em melhores ferramentas de gestão.  

 Com base na Psicologia Social, na Sociologia e na Ciência Política, o comportamento 

organizacional hoje, examina uma ampla gama de tópicos relacionados tanto às organizações 

privadas como públicas (MARTELLI; STIMMLER; ROBERTS, 2017). 

 Conforme mostra a Tabela 4, os servidores estão comprometidos com os objetivos 

organizacionais, os mesmos alegam que contribuem além das funções para o alcance de 

melhores resultados do Hospital Nipônico, são cooperativos com os servidores da equipe, 

procuram satisfazer os pacientes internos e externos e afirma que o desempenho individual é 

classificado como ótimo. 
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Tabela 4 – O comportamento organizacional dos servidores do setor de obstetrícia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).           
 

 As instituições públicas são organizações que, ao contrário das instituições de lucro, não 

possuem muitos recursos disponíveis. Entre estes, o fator humano representa o recurso mais 

importante e a eficiência das instituições públicas é altamente influenciado pelo 

comportamento desenvolvido dos servidores públicos (CALIN, 2015). 

 Considerando Calin (2015) pode-se dizer que os resultados obtidos na Tabela 4, 

decorrem tanto das diferenças individuais dos funcionários quanto das demais variáveis 

organizacionais que marcam o clima de trabalho e influenciam os comportamentos adotados 

pelos funcionários do Hospital Nipônico. O grau em que o pessoal está satisfeito com o 

trabalho realizado, o salário, as relações com os colegas se refletem no nível do comportamento 

cívico organizacional manifestado. 

 

 

 

 

 

 



67	
	

6 CONCLUSÕES 

 

 Neste capítulo final, apresentam-se as conclusões mais significativas alcançadas no 

desenvolvimento do trabalho, das principiais percepções dos servidores do setor de Obstetrícia 

do Hospital Nipônico da rede pública no Estado do Rio Grande do Norte, após a implantação 

da Lei nº 9.158 de Gratificação de Estímulo à Produtividade.  

As primeiras considerações referem-se às principais leis de Estímulo à Produtividade no 

Setor Público da Saúde no Brasil, as percepções dos servidores em relação sobre a satisfação e 

a motivação, a análise comportamental dos servidores e a as características pessoais e 

funcionais. A seguir se expõe as escolhas metodológicas do trabalho e a importância das 

características do problema para a escolha do método e dos procedimentos metodológicos para 

a aplicação do estudo. Depois os resultados alcançados são apresentados pelo estudo e a 

importância das percepções dos servidores públicos.  

Por fim, apontam-se as limitações e as recomendações para futuros trabalhos, com base 

na motivação humana. O estudo mostrou que a Gratificação de Estímulo à Produtividade, é um 

incentivo pago exclusivamente aos servidores lotados e que estejam em efetivo exercício das 

respectivas funções nas unidades estaduais da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio 

Grande do Norte - SESAP. Tal incentivo é um instrumento estratégico de extrema importância 

para o setor de recursos humanos para estimular a produtividade dos servidores.  

Conforme referencial teórico, os Estados de Minas Gerais e do Paraná são os pioneiros 

na implementação de leis de estímulo a produtividade, destacando-se o Estado de Minais 

Gerais que implementou esse incentivo em 90% (noventa por cento) das cidades do Estado. 

Nesse sentido, o estudo apresenta a relevância da implantação de novos processos de Gestão, 

que podem ajudar na melhoria da eficiência do Setor Público brasileiro. 

A análise da percepção dos servidores do Hospital Nipônico, em relação à Gratificação 

de Estímulo à Produtividade, mostra que os servidores entendem que a Lei de Incentivo à 

Produtividade implementada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, possibilita uma 

remuneração a mais no seu ganho fixo mensal, porém alegam que o aumento do trabalho e as 

condições estruturais do hospital, não ajudam na melhoria do desempenho das atividades. 

Constatou-se que os problemas estruturais enfrentados pelos servidores do setor de Obstetrícia, 

são: a falta de insumos, a superlotação e a inadequação dos leitos de atendimento aos pacientes.   

Revela-se assim, uma grande complexidade da administração do hospital, pois os 

gestores não têm uma formação gerencial para lidar com estes problemas, uma vez que todos 

possuem conhecimento apenas técnico na área de saúde. É necessário que o gestor hospitalar 
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tenha capacidade de planejar, organizar e avaliar as ações realizadas; e tenha conhecimento em 

elaboração de planos de ações, programas e projetos que sejam capazes de melhorar o 

desempenho da gestão. As experiências na literatura apontam que este problema enfrentado no 

Setor Público da Saúde é comum em vários Estados brasileiros. Existe uma grande quantidade 

de gestores despreparados, além de se constatar a ausência de uma estrutura adequada para o 

atendimento aos usuários da Saúde Pública, bem como a falta de investimentos, como os 

principais fatores apontados pelos autores. 

O perfil dos servidores do setor de Obstetrícia é de predominância feminina, reflexo da 

tendência do setor da saúde. Conforme Machado (2000), na década de 1970, as mulheres 

médicas eram apenas 11% (onze por cento), já na década seguinte. Este percentual elevou-se 

para 22% (vinte e dois por cento), chegando aos anos 90, com 33% (trinta e três por cento) de 

seu contingente feminino. Estima-se que nas próximas duas décadas, este percentual deve 

atingir 50% (cinquenta por cento). A escolaridade dos servidores é de alto nível de 

escolaridade, em virtude da maioria dos respondentes, se constituírem uma equipe madura de 

médicos e de enfermeiros. 

 Conclui-se assim, que o conjunto desses fatores contribui para a desmotivação dos 

servidores. A indiferença, ou seja, os servidores não estão satisfeitos nem insatisfeitos com as 

atividades que desempenham na organização. Dessa forma, será importante que a organização 

desenvolva um plano de carreira, de modo a satisfazer e motivar os servidores, contribuindo 

para o crescimento dos mesmos e para o alcance dos objetivos organizacionais. 

 Considerando-se a necessidade de avaliar as percepções dos servidores públicos da 

saúde do setor de Obstetrícia do Hospital Nipônico, utilizou-se uma combinação de aspectos 

quantitativos e qualitativos que possuem uma potencialidade maior de atender aos propósitos 

determinados, uma vez que foram definidos elementos relacionados com a motivação, a gestão 

e o comportamento organizacional. 

 A proposta da escala do método Likert, obteve sucesso devido a aplicação de 

questionário eletrônico, aproveitamento dos dados através de planilha eletrônica que se 

mostraram e ferramentas essenciais para o resultado da pesquisa. O questionário possibilitou a 

flexibilidade do tempo livre para os entrevistados responder e a planilha deu agilidade para os 

tratamentos dos dados obtidos na pesquisa, permitindo obter a visão de toda a construção dos 

cálculos do método, além de domínio dos pormenores do processo de tratamento dos dados.  

 Avaliando os resultados, conclui-se que os respondentes desta pesquisa estão 

indiferentes na questão da satisfação de seus líderes de setor. Alegam insatisfação com as 

instalações, equipamentos de trabalho, temperatura ambiente, e limpeza no local de trabalho. 



69	
	

Aspectos que contribuem para o declínio da qualidade do trabalho produzido no Hospital 

Nipônico. 

 Na avaliação das alternativas de acordo com os autores citados, para que os gestores 

públicos alcancem os seus resultados, faz-se necessário a utilização de incentivos profissionais, 

que adquire grande interesse nessa nova abordagem na Gestão por Resultados e de Recursos 

Humanos. A proposta de sistemas de incentivos tem sido definida como o componente da 

estratégia gerencial constituído pelo conjunto de estímulos, financeiros ou não, que visam o 

ajuste e a otimização dos componentes do processo produtivo nos serviços de saúde, que é 

extremamente complexo, devendo ter como objetivo principal os interesses e as necessidades 

dos usuários. 

Diante disso, a tendência deste estudo foi evidenciar os proponentes de um novo 

Paradigma de Gestão Pública enfatizando o desempenho da capacidade de sua estratégia para 

produzir resultados. Mas os gestores públicos não podem ignorar a preocupante questão da 

responsabilidade política. Eles devem desenvolver um processo que não só permita aos 

gerentes públicos produzir melhores resultados, mas também prestar contas a um eleitorado 

democrático. 

 No tocante à motivação, as políticas públicas de pessoal precisam fortalecer a Gestão da 

Motivação como um meio decisivo para atrair, reter e recompensar os funcionários públicos. 

Ressalta-se que, mais do que nunca, as organizações públicas estão sob pressão para melhorar 

seu desempenho, onde a motivação dos funcionários foi identificada como uma das variáveis-

chave no avanço tanto do desempenho dos indivíduos, quanto do desempenho da organização 

como um todo.  

 É importante frisar que a limitação inicial desta pesquisa, foi a escolha dos 

respondentes, realizada de forma aleatória, ou seja, não existiu o estabelecimento de uma 

seleção formal para a amostragem, embora tenha se pautado na relevância dos conhecimentos e 

da formação técnica dos entrevistados.   

Por fim, a falta de uma discussão entre os entrevistados sobre as percepções da Lei de 

Incentivo à Produtividade, pode ser uma alternativa metodológica interessante a ser 

implementada em futuros trabalhos. O número reduzido de estratégias de avaliação da 

percepção constatado na pesquisa pode ser ampliado com esse tipo de discussão e através do 

aumento do número de participantes acerca da temática, tornando o tema interessante para 

outros estudos. Outra recomendação é a utilização de métodos de avaliação das percepções dos 

servidores públicos em relação às implementações de novos métodos de desempenho, em busca 

de solucionar problemas complexos existentes nas Organizações Públicas da Saúde do Brasil. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA 
 

 
Pesquisa sobre a AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 

ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE: No Centro Obstétrico do Hospital Nipônico 
 

Prezado(a) Servidor(a), 
 
Esta pesquisa está sendo desenvolvida com o objetivo exclusivamente acadêmico sob a responsabilidade 

do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-graduação em Administração, ligado à UFRN. Não 
existem respostas certas ou erradas, o importante é que você dê sua opinião. Suas respostas serão anônimas. Não 
escreva seu nome em qualquer lugar do questionário. Responda com toda sinceridade às questões propostas. Você 
precisará de apenas 30 minutos para responder. 

 
Obrigado pela sua colaboração! 
 

1. Quantos filhos você tem? 
 

(    ) 1     (    ) 2           (    ) 3               (    ) 4                    (    ) Acima de 4 

2.Qual o seu grau de escolaridade? 

(    ) Fundamental incompleto               (    ) Médio incompleto              (    ) Superior incompleto 

(    ) Fundamental completo                  (    ) Médio completo                 (    ) Superior completo            

(    ) Outros. Qual?_________________________________ 

3.Faixa etária : 

(    ) 18 a 28  anos                        (    ) 29 a 39 anos                             (    ) 40 a 50 anos                           (    ) Acima 

de 50 anos 

4. Sexo  

(    ) Masculino                         (    ) Feminino 

5. Qual é a sua remuneração total mensal?  
 
(     ) Até R$ 1.000,00                                     (      ) Mais de R$ 1.000,00 até R$ 1.500,00    (      ) Mais de R$ 
1.500,00 até R$ 2.000,00  
(     ) Mais de R$ 2.000,00 até R$ 2.500,00    (      ) Mais de R$ 2.500,00 até R$ 3.000,00   (      ) Mais de R$ 
3.000,00 até R$ 3.500,00  
(      ) Mais de R$ 3.500, 00 até R$ 4.000,00  (      ) Mais de R$ 4.000,00 
 
6. Estado civil: 
 
(     ) Solteiro       (     ) Casado (legalmente ou não)    (    ) Separado ou divorciado   (       ) Viúvo 
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7. PARTE 2 - Leia as afirmativas e responda marcando com um X na nota que corresponde à sua avaliação 
 
      (1)                      (2)                   (3)                    (4)                       (5) 

 
 
 
 
 

I
tem* Como você avalia o seu nível de satisfação em relação aos itens: Escala de Resposta 

1
1 

Levando-se em conta a lei de incentivo a produtividade, há maior incentivo para o 
esforço no trabalho no sistema após a sua implementação.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

2
2 

O ganho total (R$) é muito maior após a implementação da Lei de Incentivo à 
Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

3
3 

Existe mais justiça na remuneração após a implementação da Gratificação de 
Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4) (5)  

4
4 

Trabalha-se muito mais horas por dia após a implementação da Gratificação de 
Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

5
5 

Falta-se menos ao trabalho após a implementação da Gratificação de Estimulo à 
Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

6
6 

A qualidade do trabalho é maior após a implementação da Gratificação de 
Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

7
7 

A quantidade de trabalho e procedimentos produzidos é maior após a 
implementação da Gratificação de Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

8
8 

O trabalho em equipe se desenvolve mais facilmente após a implementação da 
Gratificação de Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

9
9 

Há maior empenho para atender o paciente interno e externo após a implementação 
da Gratificação de Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

1
10 

Há um melhor relacionamento com os colegas de trabalho após a implementação 
da Gratificação de Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

1
11 

A resolutividade do centro obstétrico melhorou após a implementação da 
Gratificação de Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

 

		
Indiferente	Discordo 

Fortemente	

		
Concordo	 Concordo 

Fortemente	Discordo	
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PARTE 3 - Leia as afirmativas e responda marcando com um X na nota que corresponde à sua avaliação 

I
tem* Como você avalia o seu nível de satisfação em relação aos itens: 

Escala de Resposta 

 
 

 

1
1 

A ocupação dos leitos obstétricos aumentou após a implementação da 
Gratificação de Estimulo à Produtividade.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

2
2 

Você está satisfeito com o valor que recebeu pela produtividade relacionada 
ao ano de 2016.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

3
3 O critério de divisão do montante da produtividade é justo.    (1)  (2)   (3)   (4) (5)  

4
4 

Você está satisfeito com o valor previsto a receber da produtividade para este 
ano de 2017.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

5
5 

Estou muito satisfeito com as instalações, equipamentos de trabalho, 
temperatura ambiente, limpeza, etc do meu local de trabalho.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

6
6 Estou muito satisfeito com meu chefe (estilo gerencial e relacionamento).    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

7
7 

Estou muito satisfeito com as normas e regulamento do setor de Obstetrícia 
do Hospital.    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

8
8 

Estou muito satisfeito com a segurança que tenho no trabalho (risco de 
acidente e doenças de trabalho).    (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

 

PARTE 4 - Leia as afirmativas e responda marcando com um X na nota que corresponde à sua avaliação 

I
tem* Como você avalia o seu nível de satisfação em relação aos itens: Escala de Resposta 

1
1 

Estou muito satisfeito com os cursos e treinamentos ofertados pela gestão 
hospitalar. (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

2
2 Estou satisfeito com minha remuneração total.  (1)  (2)   (3)   (4)  (5)  

3
3 Tenho vontade de continuar trabalhando no mesmo setor do Hospital.    (1)  (2)   (3)   (4) (5)  
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PARTE 5 - Leia as afirmativas e responda marcando com um X na nota que corresponde à sua avaliação 

I
tem* 

Como você avalia o seu nível de satisfação em relação 
aos itens: 

 
1 
Nunca 

    2  
Quase 

nunca  

     3  
Ás 
vezes 

   4  
Quase 
sempre  

     5 
Sempre  

 

1
1 

Você cooperou ativamente com a implantação da 
gratificação por produtividade no Hospital através de 
sugestões espontâneas sobre como ele poderia dar certo. 

(1)  (2)   (3)   (4)  (5) 

2
2 

Você divulgou espontaneamente os benefícios trazidos 
pela Gratificação por Produtividade. (1)  (2)   (3)   (4)  (5) 

3
3 

Você aceitou, sem se opor às regras para ter direito a 
gratificação por produtividade, como sendo boas para 
você e para o Hospital. 

(1)  (2)   (3)   (4) (5) 

4
5 Evito faltar ao trabalho. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

5
6 Procuro não chegar atrasado no trabalho. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

7
7 Procuro me relacionar bem com meu chefe. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

8
8 Procuro me relacionar bem com meus colegas. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

9
9 Procuro satisfazer os pacientes internos e externos. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

1
10 Estou cometendo o mínimo de erros que posso. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

1
11 Coopero com os outros servidores da minha equipe. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

1
12 Procuro ser cordial com todos. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

1
13 Tenho uma visão geral dos objetivos do Hospital. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

1
14 

Contribuo além das minhas funções para o alcance de 
melhores resultados deste Hospital. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

1
15 

Estou me empenhando para cumprir as metas de minha 
responsabilidade no acordo pelos resultados. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

1
16 De maneira geral, meu desempenho é ótimo. (1)  (2)   (3)   (4) (5) 

 

 


