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RESUMO 

0 objetivo central desta monografia e verificar quais sao os fatores que conduzem os 

integrantes das RONE da Companhia de Polfcia de Choque da Polfcia Militar do 

Parana, a satisfac;ao e a insatisfac;ao em seu ambiente de trabalho, averiguando, 

dentre outros aspectos, os nfveis de realizac;ao, responsabilidade e satisfac;ao com a 

atividade desempenhada, alem de questoes relacionadas aos vencimentos 

percebidos, relac;oes interpessoais e condic;oes de trabalho. 0 pressuposto basico 

do presente estudo e a Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg, a partir da 

qual sao discutidos os resultados obtidos junto ao publico alvo por intermedio da 

aplicac;ao de urn questionario. Feitas as constatac;oes atinentes aos fatores 

higienicos e motivadores, conclui-se o estudo evidenciando o elevado grau de 

motivac;ao do efetivo, sugerindo-se a implementac;ao dos aspectos positivos nos 

demais segmentos da organizac;ao. 
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CAPiTULO I 

INTRODUCAO 

1 

A Policia Militar do Parana, por intermedio do Comando do Policiamento da Capital, 

devido ao crescimento da criminalidade violenta e da falta de dispositive de reagao 

do recobrimento do policiamento ostensive, criou no dia 13 de julho de 1992 as 

RONE- Rondas Ostensivas de Natureza Especial. 

Formada como um dos segmentos da Companhia de Policia de Cheque, as RONE 

desenvolviam suas atividades com grupos de vinte policiais militares por turno de 

servigo, divididos em equipes que empregavam ate seis viaturas. 

Atualmente, as RONE estao estruturadas como uma Companhia de Policia Militar, 

contando com um efetivo de cento e vinte e sete policiais militares - um Capitao, tres 

Tenentes, tres Aspirantes a Oficial, dez Sargentos, vinte e dois Cabos e oitenta e 

sete Soldados - distribufdos em cinco Pelotoes, os quais desenvolvem suas 

atividades em escalas alternadas de servigo. 

Cada equipe e composta por quatro policiais militares da propria Companhia de 

Policia de Cheque. A equipe pode center ainda, um policial militar estagiario 

denominado "quinto homem". 

Nesta equipe as fungoes sao dividas da seguinte forma: Comandante, fungao 

destinada a um Oficial ou Graduado de policia; motorista, destinada a um Cabo ou 

Soldado; "terceiro homem", destinada a um soldado mais antigo o qual tern como 

principal atribuigao a responsabilidade pelos armamentos e munigoes existentes na 

viatura; e "quarto homem", soldado mais moderno, responsavel pelo preenchimento 

de documentos atinentes as ocorrencias policiais. 

0 efetivo empregado constitui-se de uma tropa especialmente treinada e preparada, 

utilizando armamentos e equipamentos especfficos, uniforme camuflado, que 

propicia melhores condigoes de progressao tanto no ambiente urbane como no rural, 

e destina-se ao enfrentamento de ocorrencias policiais de maier vulto, tais como: 

roubos executados por quadrilhas, latrocfnios, extorsoes mediante sequestra e 

trafico de entorpecentes. 



2 

0 objetivo principal das RONE e a forte capacidade de agao e reagao na prevengao 

e repressao ao crime, principalmente utilizando tecnicas de abordagens policiais e 

buscas pessoais. 

As missoes desenvolvidas por estes policiais militares podem ser divididas da 

seguinte forma: missao principal, que engloba o controle de disturbios civis; contra

guerrilha urbana e rural, ocupagao, defesa e retomada de pontos sensiveis. A 

missao secundaria configura-se no recobrimento das areas em apoio as Unidades 

no policiamento ostensivo, atuando nos bairros e locais onde o fndice de 

criminalidade violenta prepondera, abrangendo ainda agoes de policiamento de alto 

risco, como operagoes do tipo "batida policial", bloqueio, presenga, escoltas de 

dignitaries e numerarios e cercos policiais. 

Diante deste quadro, ve-se que a exposigao ao risco do policial militar integrante das 

RONE e mais acentuada, se comparada aquela do efetivo empregado nas demais 

atividades de policiamento, tais como, policiamento de radio-patrulha, policiamento a 

pe, policiamento ostensivo volante, policiamento de transito urbano e rodoviario, 

policiamento ambiental, dentre outras modalidades. 

Nao obstante ao risco mais elevado, o policial militar das RONE e submetido a 

jornadas de trabalho muitas vezes ininterruptas, em razao de eventuais intervengoes 

em agoes de conflitos agrarios, disturbios no sistema penitenciario, operagoes em 

fronteiras, bern como em eventos crfticos, envolvendo refens. 

Apesar dos fatores acima descritos, as RONE possuem urn efetivo altamente 

comprometido com suas atividades e dotado de altos padroes de disciplina. 

Portanto, surge a necessidade de solucionar-se o seguinte Problema de Pesquisa: 

quais os aspectos motivacionais que impulsionam os policiais militares da 

Companhia de Polfcia de Choque da Polfcia Militar do Parana a servirem nas RONE 

(Rondas Ostensivas de Natureza Especial)? 

0 presente estudo presta-se a pesquisar os elementos motivadores, em 

consonancia com as principais teorias conhecidas acerca do tema motivagao, 

baseando-se particularmente na Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg, por 

acreditar tratar-se de uma abordagem humanfstica de administragao, relacionando-a 

aos policiais militares lotados nas RONE da Companhia de Polfcia de Choque. 
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1.1 Objetivos do Projeto 

1.1.1 Objetivo Geral: 

Verificar quais sao OS fatores que conduzem OS integrantes das RONE a satisfa<;ao e 

a insatisfa<;ao em seu ambiente de trabalho. 

1.1.2 Objetivos Especfficos: 

Averiguar o nfvel de realiza<;ao com a atividade desempenhada pelos integrantes 

das RONE. 

Examinar como os policiais das RONE percebem o reconhecimento da lnstitui<;ao 

para com os servi<;os prestados. 

Averiguar a satisfa<;ao dos milicianos para com a natureza do trabalho em si 

desenvolvido. 

Verificar os nfveis de responsabilidade para com o trabalho desempenhado dos 

integrantes das RONE, assimilando-os ao comportamento militar do efetivo e ao 

grau de disciplina da tropa. 

Averiguar dados sabre o relacionamento com os superiores, pares e subordinados. 

Verificar questoes relacionadas a satisfa<;ao com os vencimentos percebidos. 

Analisar as condi<;oes de trabalho dos policiais militares das RONE. 

1.2 Metodologia 

1.2.1 Hip6teses 

0 nfvel de satisfa<;ao com a atividade desempenhada pelos integrantes das RONE e 
elevado. 

Os policiais militares das RONE sentem-se reconhecidos pela lnstitui<;ao pelos 

servi<;os prestados. 
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Os policiais militares das RONE mantE~m um born relacionamento com pares, 

superiores e subordinados. 

Sao disponibilizadas boas condigoes de trabalho aos policiais militares das RONE. 

1.2.2 Caracterizagao do Estudo 

0 presente estudo constitui-se de uma pesquisa nao experimental, quantitativa e 

te6rico-empirica, utilizando dados colhidos atraves de questionarios que serao 

aplicados aos integrantes das RONE. 

1.2.3 Metodo de Pesquisa 

0 presente estudo utilizara o metodo quantitative de pesquisa. Utilizara a estrategia 

de pesquisa do tipo survey descritiva, a fim de identificar quais situagoes e atitudes 

relativas as variaveis motivacionais estao manifestadas nos policiais militares das 

RONE, bern como tipo survey explorat6ria, na medida que tambem procurara 

investigar junto ao publico alvo, outras variaveis que possam interferir em sua 

motivagao como integrante desse segmento da Companhia de Policia de Cheque. 

1.2.4 lnstrumento de Coleta de Dados 

Para a pesquisa, sera utilizado como instrumento de coleta de dados um 

questionario, tipo survey, o qual sera aplicado no efetivo das RONE: oitenta policiais 

militares. 0 questionario contara com perguntas fechadas, objetivas, a tim de 

identificar nos policiais militares as variaveis atreladas aos graus de satisfagao e de 

insatisfagao definidas como variaveis operacionais no presente estudo, segundo a 

Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg. 

1.2.5 Universe e Criteria Amostral 

A pesquisa abrangera todo o efetivo de Pragas das RONE empenhado na atividade 

fim. Portanto, nao havera amostra a ser definida, sendo o total de oitenta policiais 

militares das RONE a populagao a ser estudada. 
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1.2.6 Definig6es Constitutivas e Operacionais das Variaveis 

As variaveis operacionais deste estudo estao detalhadas, no quadro 1, a seguir, 

atraves de seus indicadores: 

Perfil dos Policiais Militaras das RONE Fatores Motivacionais 

I dade Realizagao profissional 

Escolaridade/Formagao Tecnica Progresso pessoal 

Estado civil Participagao 

Numero de filhos Reconheci men to 

Graduagao Responsabilidade 

Fungao Crescimento profissional 

Tempo de servigo nas RON E Trabalho em si 

Quadro 1. Variaveis Operacionais 

1.2.7 Analise de Dados 

A analise dos dados sera quantitativa, realizada sabre o questionario tipo survey 

aplicado no publico alvo, na busca de verificar quais os aspectos motivacionais que 

levam os policiais militares a trabalharem nas RONE da Companhia de Cheque da 

Policia Militar do Parana. 

1.2.8 Limitag6es do Estudo 

Considerando que sera utilizado como instrumento urn questionario do tipo survey, 

existe a possibilidade de que os dados coletados expressem uma percepgao 

subjetiva do fenomeno estudado, uma vez que segundo Gil (1996, p. 57) "Ha muita 

diferenga entre o que as pessoas fazem ou sentem e o que elas dizem a esse 

respeito." 

Alem disso, como caracteristica do tipo de pesquisa adotado, e possfvel que os 

dados traduzam urn panorama estatico, momentaneo do fenomeno. 
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1.3 Justificativa 

0 elevado grau de disciplina e o padrao de qualidade das atividades desenvolvidas 

pelas RONE da Companhia de Policia de Choque da Policia Militar do Parana 

instigam a investigagao dos fatores motivacionais envolvidos. 0 estudo e relevante 

tanto pela importancia do assunto, quanta pela escassez de literatura nacional 

especializada sabre a motivagao do policial militar no trabalho. Com esta 

compreensao, 0 foco principal do presente estudo e pesquisar 0 trabalho dos 

componentes das RONE buscando as fatores causadores da satisfagao e da 

insatisfagao, com o fito de, guardadas as devidas proporgoes, minimiza-los, expandi

los au implementa-los aos demais segmentos da organizagao. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Para o desenvolvimento da presente monografia sera desenvolvida preliminarmente, 

no Capitulo 2, uma revisao da literatura consistente no estudo das principais teorias 

formuladas sabre o tema motivagao, a fim de se estabelecer urn conceito 

aproximado do mesmo. 

Partindo-se da teoria formulada par Frederick Herzberg, intitulada Teoria dos Dais 

Fatores, buscar-se-a verificar quais as fatores higiemicos e quais as fatores 

motivadores capazes de impulsionar as policiais militares a servirem nas RONE da 

Companhia de Policia de Choque da Policia Militar do Parana, demonstrando urn 

alto grau de motivagao. 

No Capitulo 3, utilizando-se de urn questionario de pesquisa do tipo survey sera 

realizada a coleta de dados junto ao publico alva, com subsequente tabulagao dos 

resultados obtidos. 

Langando mao das informagoes coletadas junto ao segmento pesquisado, sera 

procedida, ja no Capitulo 4, uma analise e avaliagao dos niveis de satisfagao e de 

motivagao obtidos, para proceder-se entao, a confirmagao au nao das hip6teses 

propostas no Capitulo 1. Alem disso, ainda no quarto Capitulo, serao 

confeccionadas recomendagoes que se fizerem necessarias a adequagao da 

melhoria das condigoes gerais de trabalho. 
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Finalizando o estudo, sera elaborada uma Conclusao que resumira os dados 

coletados junto ao publico-alva, atrelando-os as recomendagoes fundamentadas no 

referencial te6rico para a situagao proposta. 
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CAPiTULO II 

BASE TEORICA-EMPiRICA 

Este capitulo trata de uma revisao bibliografica acerca de alguns estudos da 

motivac;ao humana aplicado em situac;oes de trabalho, procedendo-sa a uma 

comparac;ao entre as teorias motivacionais de Maslow e Herzberg e tomando-se 

como base a Teoria da Motivac;ao e Higiene formulada por Herzberg, aplicada nas 

Rondas Ostensivas de Natureza Especial da Companhia de Polfcia de Choque da 

Polfcia Militar do Parana. 

2.1 Conceito de Motivac;rao 

0 interesse pelo estudo da motivac;ao humana remonta os fil6sofos da Antiguidade 

grega. Aristipo de Cirene fundou uma escola filos6fica - o hedonismo - que 

considerava o prazer uma virtude. Hedone em grego significa prazer. Todo prazer 

seria sensfvel e a sabedoria consistiria em busca-lo, evitando-se e eliminando-se as 

do res. 

Entre as abordagens da motivac;ao, algumas se fundamentam nos princfpios do 

hedonismo. Os indivfduos buscam o prazer e afastam-se da dor. Segundo este 

princfpio, em cada situac;ao com que as pessoas se deparam, elas "comportam-se 

de forma a maximizar certos tipos de resultados de suas ac;oes, como por exemplo 

recompensas de diferentes formas, satisfac;oes, reforc;os positivos, e a minimizar 

resultados como punic;oes, insatisfac;oes, etc." (AGUIAR, 1992, p. 255). Essa 

doutrina levou ao princfpio economico no qual se procura obter o maximo, com o 

mfnimo esforc;o. 

Antigamente era comum a ideia de que a forga motivacional precisava ser 

desenvolvida nas pessoas. Atualmente, entretanto, sabe-se que cada indivfduo 

possui suas pr6prias motivac;oes e que estas decorrem de fatores distintos. Desta 

forma, cumpre aos Hderes de equipes o papel de incentivar seus grupos de trabalho, 

adaptando as necessidades da organizac;ao as motivac;oes pessoais. 
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0 termo motivagao que se origina da palavra motivo, significa "mover para agao". 

Assim, etimologicamente, motivagao significa o motivo que leva a pessoa a uma 

agao. 0 motivo e aquila que impulsiona o indivfduo a agir. Segundo HERSEY e 

BLANCHARD, 

As pessoas diferem, nao apenas em sua capacidade, mas tambem 
em sua "vontade", ou "motiva9ao". A motiva({ao de uma pessoa depende da 
for9a de seus motivos. Os motivos sao as vezes definidos como 
necessidades, desejos ou impulsos no interior do individuo. Os motivos sao 
dirigidos para objetivos, e estes podem ser conscientes ou inconscientes. 
Os motivos sao os "porques" do comportamento. Excitam e mantem a 
atividade e determinam a dire9ao geral do comportamento de um individuo. 
Fundamentalmente, os motivos, ou necessidades, sao as molas da a9ao 
(1977, p. 12). 

Desta forma, sao os motivos que direcionam o comportamento dos indivfduos aos 

objetivos. Assim, aquele que pretender influenciar urn comportamento humano, deve 

primeiramente compreender os motivos ou as necessidades que lhe sao importantes 

naquele momenta. 

0 vocabulo motivagao, entretanto, e bastante generico e compreende ainda as 

necessidades, as metas ou os desejos que provocam a agao de urn organismo. 

Robbins (2002, p. 151), define motivagao como "o processo responsavel pela 

intensidade, diregao e persistencia dos esforgos de uma pessoa para o alcance de 

uma determinada meta." 

Consoante definigao elaborada por Bergamini ( 1997, p. 31) "0 termo motivagao 

deriva originalmente da palavra latina movere, que significa mover. Essa origem da 

palavra encerra a nogao de dinamica ou de agao que e a principal tonica dessa 

fungao particular da vida psfquica." 

Ainda, Gooch & Mcdowell (1988, p. 51) afirmam que "A motivagao e uma forga que 

se encontra no interior de cada pessoa e que pode estar ligada a urn desejo. Uma 

pessoa nao pode jamais motivar a outra, o que ela pode fazer e estimular a outra. A 

probabilidade de que uma pessoa siga uma orientagao de agao desejavel esta 

diretamente ligada a forga de urn desejo." 

Outros autores tambem se referem de maneira semelhante a esse aspecto interior 

do fenomeno da motivagao, deixando sempre implfcita a crenga de que nada se 
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pode fazer em termos motivacionais, a menos que a propria pessoa nao esteja 

pessoalmente envolvida nesse processo. 

Levy-Leboyer, citado por Bergamini (1997, p. 42) esclarece que, 

A motivac;ao nao e nem uma qualidade individual, nem uma 
caracteristica do trabalho. Nao existem individuos que estejam sempre 
motivados nem tarefas igualmente motivadoras para todos. Na realidade, a 
motivac;ao e bem mais que um processo estatico. Trata-se de um processo 
que e ao mesmo tempo func;ao dos indivfduos e da atividade especffica que 
ele desenvolve. E por isso que a forc;a, a direc;ao e a propria existencia da 
motivac;ao estarao estreitamente ligadas a maneira pessoal pela qual cada 
um percebe, compreende e avalia sua propria situac;ao no trabalho, e 
certamente nao a percepc;ao daqueles que estao fora dela como os 
tecnocratas, os administradores e os psicologos. 

As pessoas destinam mais tempo as atividades para as quais sao motivadas. 

Destarte, a motivagao e, em ultima analise, uma distribuigao do tempo disponfvel. E 
entao possfvel considerar que a motivagao do ser humano seja uma fungao 

tipicamente interna a cada pessoa, uma forga propulsora que tern suas fontes 

frequentemente escondidas no interior de cada urn e cuja satisfagao ou insatisfagao 

fazem parte integrante de sentimentos que sao tao somente experimentados dentro 

de cada pessoa. 

Pode-se concluir que os seres humanos acabam se diferenciando por suas 

capacidades e por suas vontades de fazer as coisas que dependem da intensidade 

de seus motivos, restando como grande desafio para o administrador saber lidar 

com tais diferengas, tendo sensibilidade para compreende-las e aceita-las. 

2.2 Motivac;ao- Teorias de Conteudo e de Processo 

Como se sabe, ha inumeras teorias desenvolvidas sabre motivagao. Entretanto, 

todas essas teorias podem ser divididas em dais grandes grupos, como afirma Levy

Leboyer. 

Mas e possfvel reagrupar essas teorias em duas categorias, aquelas 
que se prendem a descric;ao do conteudo das motivac;oes e aquelas que 
procuram analisar, na sua sequencia, o processo motivacional. 

0 primeiro grupo dos modelos fundamenta-se sobre a noc;ao de 
necessidade, encontrando seu ponte de partida na observac;ao dos 
comportamentos mais simples. Aquele que tem fome ou sede procura 
ativamente aquietar sua fome e estancar sua sede. Assim, a motivac;ao que 
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o impulsiona ao esfor90 desaparecera na medida em que encontrar aquilo 
que procura, satisfazendo a necessidade que o incitava. [ ... ] 

Focalizando, entao, o segundo grupo de teorias, urn pouco mais 
sofisticadas, porque uma dentre elas, conhecida sob o nome de VIE, analisa 
mecanismos motivacionais apoiando-se em tres conceitos, a expect2mcia, a 
instrumentalidade e a valencia; e a outra sublinha a importancia do objetivo 
e for<;as motivadoras das exigemcias dos objetivos ("hard goal effect") 
( 1994, p. 60). 

Nas teorias que se prendem ao conteudo, a motivac;ao que impulsiona o esforc;o 

cessa ao encontrar o que se procura. Estas teorias fundamentam-se nas 

necessidades. 

Nas teorias de processo, os focos de estudo sao os mecanismos motivacionais. 

Para tanto, ha a observancia de tres aspectos: a existencia de objetivos pessoais, a 

existencia de uma finalidade para esses objetivos e a existencia de urn resultado. 

No quadro 2, pode-se ter uma visao cronol6gica das principais teorias desenvolvidas 

acerca do tema, subdivididas em conteudo e processo: 

DATA AUT OR TEORIA CONTEUDO 

1937 Clark Hull Principia de estimulo e resposta 

1938 Murray Teo ria das necessidades X 

1939 Lewin Teoria de campo 

1948 Skinner Principia do reforc;o 

1954 Maslow Hierarquia das necessidades X 

1959 Herzberg Teoria da motivac;ao-higiene X 

1959 Vroom Teoria da expectancia 

1960 McGregor Teoria X e Y X 

1961 McClelland Fa to res "n" motivadores X 

1965 Adams Teoria da equidade X 

1970 Locke Teoria dos objetivos e intenc;oes X 

1971 House Teoria do caminho-meta 

1972 Alderfer Teoria ERC X 
- - -Quadro 2. Evolu~o e classifica~o das pnnc1pa1S teonas de motiva~o 

Fonte: Extraido de Oliveira, 2000, p. 57 

PROCESSO 

X 

X 

X 

X 

X 
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2.3 Principais Teorias Sobre Motiva~ao 

Visando a melhor compreensao do tema, busca-se fundamento em algumas teorias 

de conteudo, que alicergam os conceitos da motivagao. 

Especificamente tres teorias classicas foram formuladas nas decadas de cinquenta e 

sessenta e precisam ser abordadas, pois que, alem de representarem os 

fundamentos sabre os quais as teorias modernas se desenvolveram, servem ao 

fornecimento de conceitos e terminologias aplicaveis ao estudo do tema. 

Sao elas, a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow, as Teorias 

X e Y de Douglas McGregor e a Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg. 

2.4 Teoria da Hierarquia das Necessidades 

Partindo do pressuposto que todo comportamento humane gira em torno da 

satisfagao de necessidades, observa-se que uma necessidade insatisfeita pode 

constituir ponte de partida no processo de motivagao. 

Ainda que se considere o diferente entendimento de alguns pesquisadores sabre 

quais sao as necessidades basicas do ser humane, pode-se dizer que ha uma 

unanimidade acerca da constatagao da satisfagao de necessidades como fator 

chave do comportamento. 

Abraham H. Maslow (1908-1970), psic61ogo e consultor americana, publicou em 

1954 a obra denominada Motivation and Personality, em que desenvolve a teoria 

conhecida como Hierarquia das Necessidades, relatando que as necessidades 

humanas estao organizadas numa hierarquia de importancia em niveis. 

Esta e, provavelmente, a mais conhecida das teorias sabre motivagao. Segundo ela 

as necessidades humanas se estruturam em cinco categorias escalonadas numa 

piramide. 

As primeiras, situadas na base, sao as denominadas fisiol6gicas, e constituem as 

mais elementares necessidades humanas. Sao tambem conceituadas como 

necessidades biol6gicas, e compreendem fome, sede, sexo, conforto fisico, 

descanso, horario de trabalho razoavel, dentre outras necessidades corporais. Tais 
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necessidades exigem satisfagao cfclica e incessante, vista que sao imprescindiveis a 
propria sobrevivencia humana. A nao-satisfagao destas necessidades impede a 

emergencia das superiores, tais como as demais propostas na piramide de Maslow. 

As necessidades de seguranga ou autopreservagao compreendem as proximas na 

escala desenvolvida por Maslow. Surgem a partir do momenta que as necessidades 

biologicas estao relativamente satisfeitas. Sao as necessidades de seguranga contra 

perigos, ameagas, privagoes, doengas, instabilidade no emprego, entre outras. 

Quando nao sao satisfeitas, acabam dominando 0 individuo, a ponto de faze-lo 

regredir nos niveis superiores de necessidades. 

0 terceiro grupo e formado pelas necessidades sociais, que abrangem os desejos 

de relacionamentos com outras pessoas ou grupos, de intimidade, de amor, 

amizade, afeigao, afeto e interagao e podem em determinados momentos ser 

predominantes, impedindo a emergencia de outras necessidades. 

As necessidades de estima representam o proximo degrau na hierarquia das 

necessidades apresentadas por esse autor. Segundo ele, aqui estao compreendidos 

fatores como respeito proprio, realizagao, autonomia, prestigio, poder, orgulho, 

reconhecimento, autoconfianga, atengao, status, responsabilidade por resultados e 

promogoes. Satisfeitas tais necessidades, surgem sentimentos de utilidade, forga e 

adequagao ao mundo, ao passo que, insatisfeitas, surgem sentimentos de 

desencorajamento e inferioridade. 

Finalmente, o topo da piramide que representa a hierarquia proposta por Maslow e 
representado pelas necessidades de autorealizagao, que abrangem a intengao de 

tornar-se tudo aquila que a pessoa e capaz de ser, incluindo crescimento, 

autodesenvolvimento, trabalho criativo e desafiante, diversidade, autonomia, alcance 

do proprio potencial e participagao nas decisoes. E o plena desenvolvimento das 

potencialidades da pessoa, representando a culminagao das necessidades 

humanas. 

Como ja afirmado, Maslow dividiu as necessidades em niveis mais altos e mais 

baixos. As necessidades relacionadas a autorealizagao encontram-se naquelas de 

nivel alto, enquanto que as fisiologicas e as de seguranga situam-se nas 

necessidades de nivel baixo. 
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A importancia em se vislumbrar estes dois niveis encontra abrigo na representa9ao 

de que as necessidades de nivel alto satisfazem-se dentro do proprio individuo. Ja 

as necessidades de nivel baixo sao supridas externamente, per intermedio da 

remunera9ao e estabilidade no emprego, per exemplo. 

Todavia, ainda que a proposta apresente uma hierarquia na qual as necessidades 

superiores emergem a medida em que as inferiores sao satisfeitas, nao se supoe a 

obrigatoriedade de suprimento total das necessidades basicas, para emergencia das 

necessidades superiores. 0 proprio Maslow ressaltou que nem sempre as 

necessidades ocorrerao na ordem sugerida e nem sempre haverc~ distin96es nitidas 

entre os niveis. 

Para Maslow, cada pessoa possui sempre mais de uma motiva9ao, a qual pede 

envolver diversas necessidades que podem ser expressas ou satisfeitas 

conjuntamente, sendo que qualquer frustra9ao ou amea9a de frustra9ao passa a ser 

considerada como amea9a psicologica. 

ecessidades sociais 

Necessidades de seguran 

Figura 1. Pirimide de Maslow- Hierarquia das Necessidades 

Neus.sidades 
fisiol6gicas 

Embora desprovida de plena confirma9ao cientifica, a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow e bastante bern estruturada, e ofereceu importante 

orienta9ao para a compreensao do comportamento humane. 
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2.5 Teorias X e Y 

Douglas McGregor descreveu duas premissas diversas sabre a natureza dos seres 

humanos nas organizagoes. 

Para ele, conforme descreveu a denominada Teoria X, os seres humanos 

naturalmente nao apreciam o trabalho e tentam evita-lo sempre que possivel. Disto 

decorre que ha necessidade de controle, coagao, imposigoes e ate punigoes para 

que as pessoas venham a apresentar os resultados visados. 

Com relagao a Teoria X pode-se afirmar que os conceitos refletem urn estilo de 

administragao duro, rigido e autocratico. As pessoas sao visualizadas como meros 

recursos ou meios de produgao. Ha, portanto, uma restrigao da iniciativa individual e 

o consequente aprisionamento da criatividade. Desta forma, quanta mais urn 

administrador impor de cima para baixo urn esquema de trabalho e passar a 

controlar o comportamento dos colaboradores, mais incorrera nos apontamentos da 

presente teoria. 

De outro lado, a Teoria Y esta a constatar que o trabalho pode ser tao prazeroso 

quanta a diversao e que, em circunstancias apropriadas, as pessoas satisfazem-se 

com o trabalho desenvolvido. Segundo esta teoria, as pessoas, desde que 

adequadamente lideradas, procuram responsabilidades e se empenham, aplicando 

seus conhecimentos e habilidades na resolugao dos problemas organizacionais. 

Com relagao a Teoria Y a mesma desenvolve urn estilo de administragao 

democratico, aberto e dinamico. 

Sob tal enfoque, a tarefa da administragao passa a ser a de criar condigoes 

organizacionais e metodos de operagao por meio dos quais as pessoas possam 

melhor atingir os seus objetivos pessoais, bern como permitir que as habilidades 

individuais sejam utilizadas para alcangar as metas da organizagao. Deve-se, 

portanto, proporcionar condigoes para que as pessoas reconhegam e desenvolvam 

caracteristicas como motivagao, potencial de desenvolvimento e responsabilidade. 
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Para melhor ilustrar as Teorias X e Y, Marcia Pereira Ramos Fajoses (2003), no 

trabalho Motiva9ao - A For9a que Estimula a A9ao, sintetizou-as conforme o quadro 

a baixo: 

TEORIAX TEORIA Y 

0 homem e primariamente motivado por 0 dispendio de esfor9o no trabalho. 

incentives economicos (salario). 

Como agente passivo, precisa ser 0 controle extemo e ameaya nao sao 

administrado, controlado e dirigido pela meios adequados de se obter trabalho. 

organiza9ao. 

0 homem e essencialmente pregui~so 0 homem exercera autocontrole e 

e deve ser estimulado por incentivos autodireyao se suas necessidades forem 

externos. 

Ele busca apenas a seguran9a. 

Quadro 3. Teorias X e Y de Douglas McGregor 
Fonte: Rio Estudos, n. 118, 2003 

satisfeitas. 

A pessoa media busca a 

responsabil ida de. 

0 empregado exercera e usara sua 

engenhosidade quando lhe permitirem 

autodire9ao e autocontrole. 

Segundo a interpreta9ao de Bergamini (1998, p. 12), McGregor "lan9a a ideia de que 

os trabalhadores sao, par natureza, laboriosos, fazendo todo o possfvel para atingir 

sua propria autorealiza9ao atraves do trabalho". 

Oportuno salientar que, antes de morrer, McGregor estava trabalhando uma teoria 

denominada "Teoria Z", proveniente da necessidade de sintetizar os ditames 

organizacionais e pessoal . 
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2.6 Teoria de Dois Fatores 

0 psic61ogo Frederick Herzberg investigando aquilo que as pessoas desejavam em 

seus trabalhos desenvolveu a Teoria de Dois Fatores, conhecida tambem por Teoria 

da Higiene-Motivagao. 

Enquanto Maslow preocupou-se com as fontes de motivagao na vida em geral, 

Herzberg focalizou as fontes de motivagao relacionado-as ao trabalho e as suas 

realizagoes. 

0 referido autor, pesquisando urn grupo composto por engenheiros e contadores 

americanos, construiu urn paradigma bidimensional, composto por fatores de 

trabalho que afetam as atitudes das pessoas na organizagao. Para tanto, formulou 

aos entrevistados os seguintes questionamentos: em que epoca voce se sentiu 

especialmente bern em seu trabalho? Por que? Em que epoca voce se sentiu 

especialmente mal em seu trabalho? Por que? 

A partir das respostas obtidas, apontou em sua teoria a existencia de dois grupos de 

fatores denominados fatores higienicos e fatores motivadores, concluindo que 

quando as pessoas se sentiam insatisfeitas com seus trabalhos, estavam 

preocupadas com o ambiente em que trabalhavam. Todavia, quando se sentiam 

bern, tratava-se do trabalho em si. 

A Teoria de Herzberg faz, portanto, uma distingao entre satisfagao no trabalho e 

motivagao no trabalho. 

0 primeiro grupo e composto pelos fatores de higiene ou de manutengao, que 

precisam ser mantidos continuamente, ja que descrevem uma perspectiva ambiental 

das pessoas, prevenindo a insatisfagao no trabalho. Refere-se aquelas condigoes 

que cercam os individuos enquanto trabalham, englobando as condigoes fisicas e 

ambientais, o salario, as politicas e empresa, os beneficios sociais, o clima de 

relacionamento entre os empregados e a chefia, status, seguranga, as normas e 

oportunidades e o tipo de supervisao exercida, que, portanto, estao fora dos controle 

deles. 

Quando estes fatores mostram-se adequados, as pessoas nao se mostram 

insatisfeitas, embora, da mesma forma, tambem nao se mostrem satisfeitas. Assim 
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as pesquisas de Herzberg revelam que quando os fatores higienicos sao 6timos eles 

apenas evitam a insatisfagao dos empregados e se eleva a satisfagao, mas nao 

conseguem sustenta-la por muito tempo. Portanto, o escopo destes fatores seria o 

de minimizar o descontentamento. Corroborando esta afirmagao, Bergamini (1998, 

p.13), destaca que "existem objetivos motivacionais cujo papel e simplesmente o de 

manter a insatisfagao das pessoas no nivel mais baixo possivel." 

Os principais fatores de higiene, termo relacionado ao sentido medico, preventive e 

ambiental , segundo o referido autor, podem ser mais bern visualizados no quadro a 

seguir: 

FATORES HIGI~NICOS DE HERZBERG 

Processes administrativos Organizagao da companhia no que tange a 
comunicagao interna. 

Supervisao Capacidade de delegar responsabilidades, ensinar, 
criticar e conduzir os trabalhadores. 

Condigoes fisicas no trabalho Aspectos fisicos do ambiente de trabalho tais como 
a iluminagao, a seguran~ dos equipamentos, a 
ventilac;ao e o espac;o. 

Politica organizacional Pianos de carreira e beneficios. 
Relagoes interpessoais Rela~aes entre as pessoas, poctendo ser 

subdividas em tres grupos: superiores, 
subordinados e pares. 

Salario Aumento ou descumprimento de expectativas 
salariais. 

Status Mudanca de cargo dentro da companhia. 
Seguranc;a Questao afeta a estabilidade e ao tempo de 

servic;o. .. 
Quadro 4. Fatores de H1g1ene de Herzberg 

Os fatores de higiene acima descritos, nao garantem nem motivagao e nem 

crescimento da capacidade de produgao. Todavia, quando encontrados em 

patamares abaixo dos niveis aceitaveis, provocam sim a insatisfagao que conduz a 

atitudes negativas no trabalho. 

lnvestindo-se nos fatores higienicos pode-se possibilitar melhores condigoes de 

trabalho, assim como aumentar a satisfagao dos individuos para com a organizac;ao, 

diminuindo a rotatividade e colaborando para a manutengao da estabilidade de um 

padrao de produtividade. Neste diapasao, Aguiar (1992, p. 264) esclarece que "os 
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incentivos organizacionais baseados nos fatores de higiene nao resultarao 

automaticamente em aumento da motivac;ao e, portanto, na produtividade dos 

membros da organiza9ao, mas criarao condic;oes necessarias para que as pessoas 

venham a ser motivadas." 

Concluindo, priorizar os fatores higienicos ate a eliminac;ao da insatisfac;ao, 

absolutamente nao conduzira a satisfa9ao ou a motiva9ao. Para alcan9a-las, faz-se 

necessaria enfatizar os fatores que promovem a satisfac;ao, traduzidos como fatores 

motivadores, e operar sabre o trabalho do individuo partindo de urn ponto neutro. 

A segunda categoria , denominada fatores motivadores, relaciona aqueles que de 

fato envolvem sentimentos de realizac;ao, estimulos, reconhecimento, 

responsabilidade e crescimento profissional , produzindo urn efeito perene de 

satisfac;ao e contribuindo com o aumento da produtividade. 

Sao atrelados ao conteudo do cargo e a natureza das tarefas que a pessoa executa. 

Estao sob o controle do individuo, pois que relacionados com aquila que ele faz e 

desempenha. Tern efeito positivo na satisfac;ao do servic;o, o que freqOentemente 

resulta em aumento da capacidade total de produc;ao de uma pessoa. 

Os fatores motivadores vinculam os fatores do trabalho com as necessidades de 

desenvolvimento do potencial humano e com a realiza9ao de aspira96es individuais, 

motivando as pessoas para urn desempenho superior. Assim, tais fatores abrangem 

os sentimentos descritos no proximo quadro: 

FATORES MOTIVADORES DE HERZBERG 

Realiza9ao profissional Capacidade de solucionar problemas e de 
completar o trabalho. 

Progresso _gessoal Mudan~s ~ssoais e profissionais na organiza~o. 

Participac;ao Participac;ao nos processos decisorios. 
Reconhecimento Necessidade do individuo de ser reconhecido pelo 

seu trabalho. 
Responsabilidade Responder _gelo _groprio trabalho. 
Crescimento profissional Capacidade de aprender novas tecnicas, superar a 

propria habilidade individual e adquirir novas 
perspectivas profissionais. 

Trabalho em si Situa¢es favoraveis como varia<;ao da retina, 
possibilidade de criatividade e oportunidade de 
carreira. 

Quadro 5. Fatores Motivadores de Herzberg 
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Segundo Herzberg, par sua propria natureza, o efeito dos fatores motivacionais 

sabre o comportamento das pessoas e muito mais profunda e estavel. Quando os 

fatores motivacionais sao otimos, eles provocam a satisfac;ao nas pessoas. Porem, 

quando sao precarios, eles evitam a satisfac;ao. 

E pertinente observar que Herzberg situou o dinheiro como urn fator higienico, vista 

que optou par considera-lo como urn gerador de atitudes negativas em relac;ao ao 

trabalho. Entretanto, o proprio Herzberg, citado par Nilma M. De Paula, explica: 

Dinheiro e um fator de higiene. Entretanto, porque esta associado com 
tantos outros fatores, ele esta incluido no meio deles. Por exemplo, a 
promo~o e um motivador, mas correlacionado com a promo<;ao esta 
usualmente um aumento de salario, assim o dinheiro fica incluido junto dele. 
Um aumento de responsabilidade e um motivador certo, mas mais dinheiro 
e freqOentemente associado com aumento de responsabilidade. Assim, 
dinheiro se esconde em diferentes conceitos e se torna um fator ambiguo. 
Mas dinamicamente, o fato e que dinheiro nao e o que voce faz, e o que 
voce consegue pelo que voce faz ou como voce e tratado pelo que voce faz. 
Por defini~o . isso e um fator higienico (1990, p. 44) 

Herzberg's motiwltors and hygiene taaors 
(ac:hievement through to personal growth are motiva · the others are hygiene factor.;) 

~~-------------------------------- --------

«1 ~--------------1 •% frequency caused sabSfadion 

~~---------~---; 

30 • " frequency cause d cissatisfadJon 

~~~----------------~------------------------~ 

~~~--~~.---------~------------------------~ 

Figura 2. Fatores Higiinicos e Motivacionais de Herzberg 
Fonte: Extraido e adaptado do site www.businessballs.com 

Conclui-se, portanto, que "o importante a ser considerado reside no fato de que o 

dinheiro em si nao tern significado, mas tern aquila que ele representa. Assim, sua 

falta promove urn estado de carencia tipificado pelo que se deixa de adquirir com 

ele". (BERGAMINI , 1983, p. 93) 



'rnottv.tors" 

achievement 

recognition 

work itself 

responsibility 

advancement 

Herzberg's 
Motivators 
and Hygiene 
Factors 

'hygiene' (or 'maintenance'} factors 

ta u 

company policy and adm nistration 

Hygiene factors are merely a laundt pad - when damaged or undermined 
we have no platfof'mr but in theilnsehes they do not motivate. 

· • alan d\llprNin 2003. tree resource from -.~com. not to be ~. alan dNipnan ~ no llllbMy. 

Figura 3. Diagrarna de Herzberg - Fatores Higiinicos e otivacionais 
Fonte: Extraido e adaptado do site www.businessballs.com 
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Ap6s desenvolver a Teoria dos Dais Fatores, Herzberg apontou como uma das 

solw;oes para motivar funcionarios, a tecnica denominada par ele de KIT A, 

abreviatura da expressao inglesa kick in the ass, traduzida literalmente como chute 

no traseiro. 

0 referido autor, buscando atingir a maneira mais simplificada, segura e direta para 

conseguir que alguem fa9a alguma coisa, concluiu que urn "pontape", urn chute, 

funcionaria eficientemente. Segundo ele, estes impulses poderiam ser divididos da 

seguinte forma: chute fisico negative, chute psicol6gico negative e chute psicol6gico 

positive. 
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0 chute ffsico negativo, versao literal do termo e outrora bastante utilizado, segundo 

o proprio autor, apresenta tres grandes inconvenientes, quais sejam, a deselegancia, 

o abalo na imagem da organizac;ao e a possibilidade de retroalimentac;ao negativa, 

pelo revide do empregado. 

No chute psicologico negativo, nao ha crueldade visivel e minima e a possibilidade 

de revide. Esta tecnica e frequentemente observada, exteriorizando-se por 

intermedio de expressoes tais como "0 que sera que ele quis dizer com isso?" "0 

chefe sempre esta atras de mim!" 

Acerca da tecnica do chute psicologico positivo, o proprio autor, no artigo 

"Novamente: Como se Faz Para Motivar Funcionarios?", apud Bergamini & Coda 

(1997, p. 110), exemplifica: 

Examinaremos a motivagao. Se eu lhe disser: "Faga isto para mim ou 
para a companhia e em troca eu lhe darei uma recompensa, urn incentivo, 
uma situagao melhor, uma promogao, todas as compensagoes que existem 
nas empresas comerciais." - Estou motivando-o? A opiniao da 
esmagadora maioria dos dirigentes de empresas e: "Sim, isso e 
motivagao." 

Para proporcionar continuamente a motivac;ao no trabalho, Herzberg propoe, como 

uma extensao da Teoria dos Dois Fatores, o enriquecimento de tarefas Uob 

enrichment) como uma func;ao continua da administrac;ao e que envolve os fatores 

motivadores. 

0 enriquecimento de tarefas consiste em uma constante substituic;ao de tarefas mais 

simples do cargo por tarefas mais complexas, acompanhando o crescimento 

individual de cada empregado, oferecendo condic;oes de desafio e de satisfac;ao 

profissional no cargo. 

Tal ideia e provavelmente a contribuic;ao mais significativa da teoria de Herzberg. 0 

autor teceu duras criticas a diretores que, muitas vezes, ao procurar enriquecer um 

cargo, reduziam a contribuic;ao do respective funcionario ao inves de proporcionar

lhe oportunidades de desenvolvimento no desempenho de suas fungoes habituais, 

culminando com uma reduc;ao da importancia do cargo. 
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Esta providencia, apelidada por Herzberg como Lastreamento Horizontal de Cargo, 

consistia na adic;ao de tarefas a urn trabalho sem contudo adicionar alguma 

responsabilidade ou desafio. A carga de trabalho era simplesmente aumentada sem 

nenhum sentido. 

Ja aquila que o autor chamou de Lastreamento Vertical de Cargo, tinha por escopo 

samar tarefas significativas e capazes de conduzir o individuo a urn crescimento 

profissional, motivando-o. 

No quadro abaixo, se apresentam sete princ1p1os relacionados ao Lastreamento 

Vertical de Cargos, sob a 6tica de Herzberg. 

PRINCIPIO 

Eliminar alguns controles, mas manter a 
obrigatoriedade de prestar contas. 
Aumentar a obrigatoriedade de cada empregado 
prestar contas de seu proprio trabalho. 
Dar a uma pessoa uma unidade natural completa 
de trabalho (modulo, divisao, area etc.) 
Conceder mais autoridade a urn empregado em 
sua atividade; liberdade no cargo. 
Fomecer relat6rios peri6dicos diretamente ao 
proprio empregado e nao ao supervisor 
Acrescentar tarefas novas e mais dificeis, nao 
executadas anteriormente. 
Atribuir tarefas especificas ou especializadas a 
cada urn dos empregados, permitindo-lhes que 
se tornem peritos. . 

Quadro 6. Os principeos do ennquec•mento do cargo 
Fonte: Bergamini e Coda, p. 120, 1997 

MOTIVADORES 

Responsabilidade e realizac;ao 
pessoal. 
Responsabilidade e 
reconhecimento. 
Responsabilidade, realizac;ao e 
reconhecimento. 
Responsabilidade, realizac;ao e 
reconhecimento. 
Reconhecimento interno. 

Desenvolvimento e 
aprendizagem. 
Responsabilidade, 
desenvolvimento e progresso. 

0 enriquecimento de cargo para Herzberg foi entendido como uma oportunidade de 

desenvolvimento psicologico para o empregado, pois que permitia ao mesmo 

administrar os proprios horarios, ter responsabilidade, controlar os recursos e 

assumir tarefas especializadas, favorecendo suas capacidades individuais. Para o 

autor, o enriquecimento de cargo apresenta efeitos desejaveis, tais como a 

motivac;ao, o aumento da produtividade, a reduc;ao do turn over e do absenteismo. 

Consoante Herzberg, o argumento em favor do enriquecimento de cargo, pode ser 

resumido muito simplesmente, da seguinte maneira: 
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Se voce tiver alguem ocupando urn cargo, use-o. Se voce nao puder 
usa-lo, livre-se dele, ou pela automa9ao, ou pela escolha de outra pessoa 
com menor capacidade. Se voce nao puder usa-lo nem puder livrar-se 
dele, esta enfrentando urn problema de motiva9ao. (HERZBERG, 1975) 

2.7 Breve comparacao das Teorias de Maslow e Herzberg 

0 que se pode observar sabre as teorias motivacionais propostas por Maslow e 

Herzberg e que ambas apresentam pontos de concordancia que permitem 

desenvolver um quadro mais amplo sabre o comportamento humano, atraves da 

interliga9ao existente entre cada uma delas, ou seja , os fatores higienicos de 

Herzberg referem-se as necessidades primarias de Maslow (incluindo algumas 

necessidades sociais), enquanto que os fatores motivacionais referem-se as 

necessidades secundarias, especialmente as de estima e de autorealiza9ao. 

Embora tendo partido de enfases diferentes, Maslow com as necessidades humanas 

e Herzberg com a satisfa9ao no trabalho, ambos chegaram ao mesmo resultado final 

que e a autorealizayao, colocando-a no ponto mais alto da escalada das buscas 

humanas e o fator principal da motiva9ao no trabalho. 

0 quadro a seguir demonstra uma compara9ao entre as duas teorias. 

HIERARQUIA DE NECESSIDADES DE FATORES DE HIGIENE E OTIVACAO 

MASLOW DE HERZBERG 

1. Necessidades fisiol6gicas Condi9oes fisicas de trabalho 

2. Necessidade de seguran9a Salario e supervisao 

3. Necessidades sociais Rela9ao interpessoal e status 

4. Necessidade de estima Reconhecimento, responsabilidade e 

progresso 

5. Necessidade de autorealiza9ao Realiza9ao 

-Quadro 7. Compara~o entre Teonas de Maslow e Herzberg 
Fonte: Schein, 1988, p. 67 
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Destarte, e clara a existencia de pontos de contato entre as teorias, embora estas 

tenham partido de diferentes metodos de investida. A comparagao entre ambas 

demonstra que a motivagao tem raizes no individuo, na organizagao, no ambiente 

externo e na propria situagao do pals e do mundo num determinado periodo de 

tempo. 

2.8 Apontamentos sobre a base te6rica-empirica 

E conveniente, antes de passar para a fase destinada a pesquisa de campo, 

destacar que a qualidade do servigo prestado pelas RONE esta relacionada a 

analise minuciosa dos seus recursos humanos. Assim sendo, fica explfcita a 

necessidade de uma percepgao acerca das diferengas existentes entre os fatores 

responsaveis pela motivagao dos policiais militares e os fatores que somente se 

prestam para evitar a insatisfagao, tudo sob a 6tica de Herzberg, cujos estudos sao 

OS que melhor se prestam a busca desta percepgao. 

Os estudos revelam que a Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg pode ser 

aplicada no publico alvo da Companhia de Polfcia de Choque, ja que dentre outros 

fatores, demonstra a satisfagao ou insatisfagao dos policiais militares no ambiente de 

trabalho. 

Ainda, os estudos revelam que apesar da Teoria de Herzberg ter sido publicada em 

1959, ela foi continuamente utilizada para respaldar os pesquisadores das mais 

variadas areas do trabalho, ainda que as ultimas decadas do seculo vinte, tenham 

presenciado grandes transformagoes e descobertas. Pode ser constatado que 

embora algumas vezes os achados se ajustassem parcialmente, isto era 

consequencia de fatores contextuais inerentes a situagao. 

Adiante, no capitulo tres, sob a perspectiva da Teoria de Herzberg, foi desenvolvida 

uma pesquisa de campo com policiais militares lotados nas Rondas Ostensivas de 

Natureza Especial, com a finalidade de encontrar os aspectos norteadores da 

satisfagao e da insatisfagao destes, a fim de minimiza-los, expandi-los ou 

implementa-los aos demais segmentos da organizagao. 
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CAPiTULO Ill 

PESQUISA DE CAMPO 

Partindo de uma base te6rica pode-se constatar que a motivac;ao sempre foi objeto 

de interesse para a realizac;ao de estudos de muitos pesquisadores. Entretanto, 

versando especificamente sabre policiais militares pertencentes a grupos que 

compoem forc;as taticas, muito pouco se tern desenvolvido. 

Considerando que o fator motivacional esta bastante atrelado aos resultados 

esperados por uma organizac;ao, buscou-se a coleta de dados capazes de 

demonstrar os graus de satisfac;ao e de insatisfac;ao dos componentes das RONE, 

calcados na teoria desenvolvida por Herzberg. 

3.1 Descri~ao dos Dados Coletados 

0 publico-alva desta pesquisa e composto pelos policiais militares da Companhia de 

Policia de Choque da Policia Militar do Estado do Parana, que exercem suas 

atividades junto as Rondas Ostensivas de Natureza Especial, objetivando que estes 

explicitem as fontes causadoras de satisfac;ao e de insatisfac;ao em seu trabalho. 

0 estudo foi realizado no Quartel do Comando Geral da Policia Militar do Estado do 

Parana, na cidade de Curitiba, onde esta situada a Companhia de Policia de 

Choque, no periodo compreendido entre os dias 18 e 29 de setembro de 2006. 

Buscando-se maior precisao, considerando-se ainda o reduzido numero de 

profissionais a serem pesquisados, optou-se pela aplicac;ao do instrumento de 

pesquisa a todos os oitenta policiais militares que compoem as RONE. 

Para tanto, elaborou-se um questionario tipo survey composto inicialmente de oito 

questoes destinadas a trac;ar um perfil do policial militar lotado nas RONE, a saber: 

idade, escolaridade, estado civil, numero de filhos, graduac;ao e tempo de servic;o 

nas RONE. 
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Os dados apresentados denotam que o efetivo pesquisado e composto unicamente 

par homens, com idade media de trinta e um anos. Sessenta e cinco par cento deles 

e casado, sendo que, sessenta e quatro par cento do efetivo total , possui de um a 

quatro filhos. Com rela9ao ao tempo de servi9o junto as RONE, constatou-se que 

sessenta par cento do publico alva conta com mais de tres anos nesta atividade. 

Acerca da gradua9ao e escolaridade, os graficos abaixo traduzem os percentuais 

obtidos pela pesquisa realizada: 

GRADUACAO 

o100k 

• 21% 

SOLDADO • CABO 0 SARGENTO : 

Grilfico 1. Graduacao do efetivo das RONE 

ESCOLARIDADE 

o3% 

I ENSINO t.£010 CC»JPLETO • ENSINO SUPERIOR INCC»JPLETO 0 ENSINO SUPERIOR CC»JPLETO 

Grafico 2. Escolaridade do efetivo das RONE 
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Alem disso, urn questionario motivacional contendo cinqOenta e cinco questoes 

estruturadas, procurou coletar os fatores higienicos e os motivacionais definidos na 

teoria de Herzberg no publico estudado. 

Tal questionario foi adaptado da obra do professor Leszek Celinski (1994, fls. 78 a 

89) e dividido de forma a relacionar as questoes aos fatores higienicos e 

motivacionais de Herzberg conforme demonstrado abaixo: 

FA TOR HIGI~: POL.IncA ORGANIZACIONAL 
QUESTAO ENUNCIADO 

1 Eu conheco minha organizacao CRONE) 
30 Os meus conhecidos acham que eu trabalho numa boa Corpora~ao 

35 As RONE procuram criar uma boa imagem externa 

45 0 crescimento das RONE pode abrir possibilidades para o meu progresso 

51 A minha Companhia me conhece . 
Quadro 8. Questoas Sobre Politica Orgamzac1onal 

FA TOR HIGI~ICO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
QUESTAO ENUNCIADO 

2 As RONE sao bern organizadas 

16 A minha carga de trabalho, geralmente, e constante 

22 Eu nao preciso trabalhar horas extras para realizar meu trabalho 

31 Eu tenho todo o material necessaria para trabalhar 

36 0 meu local de trabalho e bern arrumado .. 
Quadro 9. Quest6es Sobre Processos Adm1mstrativos 

FA TOR H~ICO: SUPERVISAO 
QUESTAO ENUNCIADO 

10 0 ambiente de trabalho criado pelo meu comandante e born 

17 Meu comandante me da bastante liberdade 

32 Os Comandantes de pelotoes das RONE sabem ser justos 

41 Eu posso confiar no meu comandante 

46 A minha opiniao e ouvida pelo meu comandante 
. -Quadro 10. Questoas Sobre SuperviSao 

FA TOR~: SAI..ARio 
QUESTAO ENUNCIADO 

Meu salario e igual, ou melhor, do que aqueles pagos em outras Unidades da 
3 Corporacao para o mesmo trabalho 
18 A minha remunera~o e justa em rela~ao ao trabalho que fa~o 

23 Eu posso viver adequadamente com o salario que ganho 

26 A minha Corpora~ao oferece boa assistencia medica 

42 Os beneficios que a Corpora~ao proporciona aos policiais-mil itares sao bons . . 
Quadro 11. Questoas Sobre Salano 
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FATOR HIGIBICO: RELA~S INTERPESSOAIS 
QUESTAO ENUNCIADO 

4 As pessoas da minha area de trabalho ajudam-se mutuamente 
19 Eu gosto da maioria dos meus colegas de trabalho 
33 Na minha area de trabalho as discussoes que surgem sobre trabalho sao solucionadas 
37 As RONE tern urn born ambiente de trabalho 
47 Eu posso contar com a ajuda de meus colegas para resolver problemas inesperados 

- -Quadro 12. Questoes Sobre Rela~oes lnterpessoats 

FATOR HIGI~ICO: CONUK.ourS DE TRABALHO 
QUESTAO ENUNCIADO 

5 0 numero de horas que eu trabalho diariamente, e adequado 
11 As condil):oes de trabalho, nas RONE sao boas 

38 Eu estou satisfeito com o meu local de trabalho 
43 Os banheiros existentes na Companhia sao bons 

52 0 meu local de trabalho e limpo 
- . -Quadro 13. Questoes Sobre Cond1~oes de Trabalho 

FA TOR MOTIVADOR: REAIIZAc.lO PROFISSIONAL 
QUESTAO ENUNCIADO 

6 Eu gosto do meu trabalho 

12 0 meu trabalho e importante para as RONE 

27 0 meu trabalho e especializado 

48 Eu me realizo com o trabalho que fal):o 

53 0 meu trabalho nao poderia ser executado por qualquer policial militar 
- -Quadro 14. Questoes Sobre Reahza~ao Profiss1onal 

FATOR IIOTIVADOR: RECONHECIMENTO 
QUESTAO ENUNCIADO 

7 Eu recebo elogios por urn trabalho bern feito 

20 A dedicayao dos policiais militares e reconhecida nas RONE 

28 As RONE sabem que o meu trabalho e importante 

39 Nas RONE o desempenho dos policiais militares e bern avaliado 

54 Eu tenho prestfgio nas RONE 
- . 

Quadro 15. Questoes Sobre Reconhec1mento 

FA TOR MOTIVADOR: TRABALHO Ell sa 
QUESTAO ENUNCIADO 

8 0 meu trabalho exige raciocinio 

13 0 meu trabalho nao e mon6tono 

24 0 trabalho que eu fayO e interessante 

44 0 meu trabalho e desafiante 

55 Eu gosto do conteudo do meu trabalho 
-Quadro 16. Questoes Sobre Trabalho em s1 
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FA TOR IIOTIVADOR: RESPONSABIUOADES 
QUESTAO ENUNCIADO 

9 Eu me sinto responsavel pelo meu trabalho 

14 A minha Corporac;ao me ve como responsavel pelo meu trabalho 

21 Eu posso decidir sobre os assuntos que afetam diretamente o meu trabalho 

40 Eu sou ouvido quando se trata de algum assunto referente ao meu trabalho 

49 Eu sou responsavel pelo trabalho perante os meus colegas 
- .. 

Quadro 17. Questoes Sobre Responsabthdades 

FA TOR MOTIVADOR: CRESCIMENTO PROFISSIONAL 
QUESTAO ENUNCIADO 

15 Na minha Corporac;ao ser promovido significa poder enfrentar novos desafios 

25 As minhas possibilidades de promoc;ao dependem da minha capacidade profissional 

29 Na minha Corporac;ao ser promovido e ser valorizado 

34 Eu conhec;o os criterios de promoc;ao usados pela minha Corporac;ao 

50 Nas RONE quaisquer funcionarios que tenham capacidade podem vir a ser promovidos 
. . 

Quadro 18. Quest6es Sobre Cresctmento Profisstonal 
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CAPiTULO IV 

ANALISE 

lnicialmente deve-se esclarecer que as perguntas elaboradas no questionario 

motivacional apresentavam aos pesquisados cinco possibilidades de respostas 

fechadas, assim especificadas: 

ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS 
Concordo inteiramente assinale urn "X" na coluna 1 
Concordo em parte assinale urn "X" na coluna 2 
Nao sei responder assinale urn "X" na coluna 3 
Discordo em parte assinale urn "X" na coluna 4 
Discordo inteiramente assinale urn "X" na coluna 5 . . Quadro 19. Tipos de Respostas do Questionano 

Ressaltando a natureza subjetiva e em sua maioria de carater intrfnseco a cada 

indivfduo das informagoes obtidas, optou-se pela interpretagao das respostas 

colhidas da aplicagao do questionario dividindo-as de forma que as assertivas 

"concordo inteiramente" e "concordo em parte", fossem traduzidas como 

manifestagoes favoraveis aos fa to res propostos. A alternativa "nao sei responder", 

foi considerada de valor neutro, portanto, irrelevante para o presente estudo. 

Finalmente, as assertivas "discordo em parte" e "discordo inteiramente" foram 

entendidas como graus desfavoraveis aos fatores pesquisados, conforme quadro 

a baixo: 

AVAUACAO DAS RESPOSTAS 
- Concordo inteiramente; POSITIVA 
- Concordo em parte. 
- Nao sei responder. NEUTRA 
- Discordo em parte; NEGATIVA 
- Discordo inteiramente. 

- . . 
Quadro 20. Avaha~o das Respostas do Questionano 

E importante destacar que a interpretagao acima proposta teve o escopo de garantir 

maior objetividade e aplicabilidade dos resultados obtidos. 

Doravante passa-se a interpretagao dos dados obtidos com a aplicagao do 

questionario, analisando-os segundo os fatores higienicos e motivacionais da Teoria 

dos Dois Fatores de Herzberg. 
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4.1 Fatores Higienicos 

Consoante a fundamentac;ao te6rica apresentada, tem-se que segundo Herzberg, 

estes fatores descrevem uma perspectiva ambiental das pessoas, prevenindo a 

insatisfac;ao no trabalho. Assim sendo, quando se mostram adequados, as pessoas 

nao se mostram insatisfeitas. 

Nesta pesquisa, buscou-se elencar a politica organizacional , os processes 

administrativos, a supervisao, o saltuio, as relac;oes interpessoais e as condic;oes de 

trabalho, como fatores higienicos, cuja analise segue adiante de forma 

individualizada. 

4.1.1 Politica Organizacional 

Ao analisar as respostas dos policiais militares, verifica-se que noventa e quatro por 

cento delas apresentam concordancia com a politica organizacional desenvolvida 

pelas RONE. 

Tal percentual pode ser traduzido mais especificamente ao demonstrar-se, por 

exemplo, que dos oitenta policiais componentes do publico-alva, setenta e urn 

responderam conhecer as RONE, setenta e cinco acredita que as RONE zelam por 

uma boa imagem externa e cinqOenta viram no crescimento das RONE uma 

alternativa para os seus progresses na organizac;ao. 

POLincA ORGANIZACIONAL 
QUESTAO ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN. 3 ALTERN.4 ALTERN.5 TOTAL 

1 71 8 1 0 0 80 
30 61 14 2 3 0 80 
35 75 5 0 0 0 80 
45 50 18 5 2 5 80 
51 44 30 3 1 2 80 

TOTAL 301 75 11 6 7 400 .. . 
Quadro 21. Politica Orgamzacaonal nas RONE 

Assim sendo, ante os resultados obtidos, constata-se que a politica organizacional 

das RONE mostra-se bastante adequada, nao se prestando a gerar qualquer forma 

de insatisfac;ao de seu efetivo. 
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POLITICA ORGANIZACIONAL 

• 3% o3% 

ALlERNATlVAS 1 E 2 • ALlERNATlVA 3 oALlERNATlVAS 4 E 51 
Grafico 3. Politica Organizacional nas RONE 

4.1.2 Processos Administrativos 

Considerando que setenta e cinco par cento das respostas obtidas demonstraram 

concordar total au parcialmente com as processes administrativos adotados pelas 

RONE, fica clara que aspectos tais como organiza9ao, equipamentos e local de 

trabalho sao pontos a serem enaltecidos na Companhia de Policia de Choque. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
QUESTAO ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.3 ALTERN.4 ALTERN.S TOTAL 

2 40 32 2 4 2 80 
16 33 34 3 9 1 80 
22 16 26 6 12 20 80 
31 16 37 3 16 8 80 
36 20 45 3 8 4 80 

TOTAL 125 174 17 49 35 400 
. -Quadro 22. Processos Admamstrativos nas RONE 

Todavia deve-se salientar que vinte e urn par cento das respostas entenderam as 

processes administrativos como fator desmotivador. Tal indice fora arrastado para 

cima, justamente em virtude da necessidade da execu9ao de horas extras para 

realiza9ao do trabalho, apontada par alguns policiais. Entretanto, considerando a 

natureza da atividade policial militar, mormente aquela desenvolvida pelas RONE, de 

carcHer absolutamente operacional , urge esclarecer a ocorrencia de prisoes em 

flagrante delito que, nao raras vezes, estendem as turnos de servi90 dos milicianos, 

face a necessidade de lavratura de autos em distritos policiais. 
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

ALTERNATIVAS 1 E 2 • ALTERNATIVA 3 oALTERNATIVAS 4 E 51 
Grafico 4. Processos Administrativos nas RONE 

4.1.3 Supervisao 

Os resultados obtidos revelam urn grande contentamento des policiais militares 

pesquisados acerca de seus superiores e de seus comandantes: oitenta e sete per 

cento mostraram concordar total ou parcialmente com as politicas de supervisao 

adotadas nas RONE. lsto demonstra um estilo de lideran9a bastante adequado, 

calcado principalmente na confiabilidade des supervisores, visto que des oitenta 

entrevistados, cinqOenta e cinco afirmaram de forma unanime que confiavam em 

seus comandantes. 

SUPERVISAO 
QUESTlO ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.3 ALTERN •• ALTERN.5 TOTAL 

10 47 31 1 1 0 80 
17 22 37 5 12 4 80 
32 27 45 3 4 1 80 
41 55 19 2 2 2 80 
46 34 35 3 3 5 80 

TOTAL 185 167 14 22 12 400 
Quadro 23. Supervisio nas RONE 

Alias, esta confian9a no Comando e propria das organiza96es militares, nas quais 

muitas vezes o subordinado e treinado para o pronto emprego e atendimento das 

ordens superiores, procedendo sem questionamentos. Para fortalecer a rela9ao 

superior X subordinado, o proprio Regulamento Disciplinar do Exercito, Decreto 

Federal no 4.346, de 26 de agosto de 2002, mais precisamente em seu artigo 4°, § 
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1°, preconiza que o superior hierarquico deve trata-los com bondade: "Art. 4Q A 

civilidade, sendo parte da educar;ao militar, e de interesse vital para a disciplina 

consciente. § 1Q E. dever do superior tratar os subordinados em geral, e os recrutas 

em particular, com interesse e bondade." 

SUPERVISAO 

ALlERNATIVAS 1 E 2 • ALlERNATIVA 3 oALlERNATIVAS 4 E 51 
Grafico 5. Supervisao nas RONE 

4.1.4 Salario 

0 fator salario e extremamente importante para o clima organizacional , constituindo

se num motivo complexo que se entremeia com varios tipos de necessidades. 

Segundo Gellerman, citado par Hersey & Blanchard, "Como o dinheiro nao tern urn 

sentido intrfnseco em si mesmo, pode simbolizar praticamente qualquer necessidade 

que urn indivfduo deseja que represente" (1977, p. 50) . Em outras palavras o 

dinheiro pode representar qualquer coisa que as pessoas desejem que signifique. 

Os estudos desenvolvidos par Herzberg apontaram resultados contradit6rios em 

rela9ao a questao salarial. Para o autor, o dinheiro e considerado urn fator higienico, 

todavia, como esta associado a muitos outros, inclusive motivadores, acaba se 

tornando urn fator ambfguo. Como exemplo, pode-se constatar que o prazer extrafdo 

do trabalho pode minimizar a importancia do dinheiro a ponto de fazer com que as 

pessoas trabalhem voluntariamente. 
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Neste estudo, buscando perceber a interpreta9ao da questao salarial pelos policiais 

militares das RONE, foram feitas aos mesmos, cinco perguntas: "Meu salario e igual 

ou melhor do que aqueles pages em outras Unidades da Corporayao para o mesmo 

trabalho"; "A minha remunera9ao e justa em rela9ao ao trabalho que fa9o"; "Eu 

posse viver adequadamente com o salario que ganho"; "A minha Corporayao oferece 

boa assistencia medica"; e "Os beneflcios que a Corporayao proporciona aos 

policiais-militares sao bans". 

Os dados apresentados demonstram o descontentamento dos policiais militares das 

RONE, para com o salario, uma vez que cinquenta e tres par cento dos 

entrevistados demonstraram-se desmotivados com este fator. 

SALARIO 

41% 

o53% 

ALTERNATIVAS 1 E 2 • ALTERNATIVA 3 oALTERNATNAS ~ 

Grafico 6. Salario nas RONE 

0 maier descontentamento reside numa remunera9ao injusta traduzida, 

primeiramente, par nao se mostrar competitiva em rela9ao a outros organismos 

policiais e ate mesmo privados envolvidos nas causas da seguran9a publica, tais 

como policia civil , policia federal , guardas municipais, empresas de vigilancia dentre 

outras. Alem disso, tal injusti9a pode abarcar a insatisfa9ao trazida pelo recebimento 

de vantagens par policiais militares de mesmo grau hierarquico que percebem 

gratifica96es ao desenvolverem atividades em outras unidades da mesma Policia 

Militar. Como exemplo, menciona-se a gratifica9ao paga aos policiais militares que 
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trabalham na guarda de estabelecimentos prisionais do Estado, conforme determina 

o Decreta Estadual n. 0 4.472, de 19 de julho de 2001: 

Art.1°. Fica alterado o Decreta Estadual n° 4.989, de 20 de abril de 1982, 
que trata da regulamenta~ao da Gratifica~ao de Localidade Especial, 
prevista no art. 45, § 10 da Constitui~ao Estadual e instituida pelo art. 25 da 
Lei Estadual n° 6.417, de 03 de julho de 1973 - C6digo de Vencimentos e 
Vantagens da Policia Militar, para incluir no anexo que integra o Decreta, as 
Unidades Penais do Departamento Penitenciario do Estado - DEPEN com 
os seguintes percentuais: 
I - 130% sabre o soldo para os militares que exercerem atividades correlatas 
as de agente penitenciario; 
II - 60% sabre o soldo para os militares que exercerem atividades de guarda 
externa das Unidades Penais do Departamento Penitenciario do Estado -
DEPEN. 
Art. 2°. A vantagem sera devida enquanto o militar permanecer no exercicio 
das atividades acima estabelecidas, nao sendo computadas para fins de 
contribui~ao previdenciaria. 
Decreta serao estabelecidos pelo Secretario de Estado da Seguran~ 
Publica. 
Art. 4°. Este Decreta entrara em vigor na data de sua publica~ao. 
Art. 5°. Revogam-se as disposi~oes em contrario. 
Curitiba, em 19 julho de 2001, 180° da lndependemcia e 113° da Republica. 

E importante ressaltar que a discrepancia percentual apresentada pela pesquisa nao 

e par demais acentuada. lsto decorre da percepc;ao positiva dos entrevistados 

principalmente quanta a assistemcia medica e aos beneffcios concedidos pela 

organizac;ao. A Policia Militar do Estado do Parana oferece aos seus integrantes e 

dependentes, assistencia medica e odontologica de qualidade, prestada par urn 

hospital proprio e reforc;ada par urn fundo de saude complementar. Alem disto, o 

Codigo de Vencimentos da Policia Militar do Parana, Lei n.0 6.417, de 03 de julho de 

1973, assegura vantagens como auxilio funeral e indenizac;oes de ajuda de custo, 

diarias, representac;ao, moradia, aquisic;ao e conservac;ao de fardamento e para 

transporte de mudanc;a nos casas de movimentac;ao. Existe ainda urn seguro 

destinado a cobertura de invalidez au morte decorrente de atos de servic;o. Na 

Capital do Estado as policiais militares devidamente fardados sao isentos do 

pagamento de tarifas de transporte coletivo. 

Finalmente, e imprescindivel asseverar aquila que talvez se constitua na maior 

causa de satisfac;ao dos policiais militares em relac;ao a todas as garantias ja 

apresentadas: a estabilidade. Como profissional do servic;o publico do Estado do 

Parana, devidamente aprovado em concurso, o policial militar goza de uma carreira 

estavel, que lhe oferece segundo seu proprio empenho, a possibilidade de ascensao 

profissional, com conseqOente ampliac;ao salarial. 
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SALARIO 
QUESTAO ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN. 3 ALTERN.4 ALTERN.5 TOTAL 

3 17 20 6 10 27 80 
18 4 8 1 20 47 80 
23 4 22 8 16 30 80 
26 13 25 3 19 20 80 
42 9 41 5 16 9 80 

TOTAL 47 116 23 81 133 400 
, . 

Quadro 24. Salano nas RONE 

4.1.5 Relacoes lnterpessoais 

Outro fator higienico que merece destaque no estudo das RONE, sao as relac;oes 

interpessoais, que se mostraram excepcionais, com noventa e dois por cento de 

respostas positivas. 

Primeiramente e oportuno destacar urn termo amplamente enfatizado na 

organizac;ao: camaradagem. Novamente trazendo a colac;ao o Regulamento 

Disciplinar do Exercito, tem-se, nos termos do artigo 3°: "A camaradagem e 
indispensavel a formar;ao e ao convivio da familia militar, contribuindo para as 

me/hares relar;oes sociais entre os militares. § 1° lncumbe aos militares incentivar e 

manter a harmonia e a amizade entre seus pares e subordinados." 

RELACOES INTERPESSOAIS 

I• ALlERNATIVAS 1 E 2 • ALlERNATIVA 3 oALlERNATIVAS 4 E s! 
Grafico 7. Rela~oes lnterpessoais nas RONE 
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Mais de noventa e dois por cento dos entrevistados consideram que nas RONE as 

pessoas ajudam-se mutuamente; noventa e seis por cento, apreciam seus colegas 

de trabalho; oitenta e cinco por cento consideram nao restarem pendentes, 

eventuais discussoes; noventa e urn por cento esta satisfeita como seu ambiente de 

trabalho; e noventa e seis por cento declarou poder contar com a ajuda de seus 

colegas para resolver problemas inesperados. Diante deste cenario, confirma-se a 

exceh§ncia das relagoes interpessoais no ambiente de trabalho das RONE. 

Dt:l .&~ES INTERPESSOAIS 

QUESTlO ALTERN. 1 ALTERN. 2 ALTERN. 3 ALTERN.4 ALTERN.5 TOTAL 
4 38 36 0 4 2 80 
19 52 25 1 2 0 80 
33 24 44 1 7 4 80 
37 48 25 3 3 1 80 
47 40 37 2 1 0 80 

TOTAL 202 167 7 17 7 400 -Quadro 25. Rela~oes lnterpessoaiS nas RONE 

4.1.6 Condicoes de Trabalho 

Nesta categoria, foram situados aspectos do ambiente tais como temperatura, 

ventilagao, iluminagao, espago, barulho, seguranga dos equipamentos, limpeza e 

escalas de servigo. Nao obstante o carater eminentemente operacional e, portanto, 

externo das atividades desenvolvidas, os numeros apresentados confidenciam que o 

efetivo pesquisado na sua maioria - setenta e nove por cento - mostra-se contente 

com as condigoes disponibilizadas. 

A pesquisa revela ainda uma ambivalencia na interpretagao dos resultados, ja que 

como local de trabalho, o policial militar das RONE deve considerar, alem do 

aquartelamento, tambem as pr6prias viaturas. Sob esta 6tica, ve-se que ate mesmo 

os veiculos adquiridos pela Corporagao mostraram-se adequados, pois ocupados 

por quatro e as vezes cinco policiais militares armadas e equipados, nao 

influenciaram negativamente nos resultados. 



40 

CONDICCES DE TRABALHO 

ALTERNATIVAS 1 E 2 • ALTERNATIVA 3 oALTERNATIVAS 4 E 5 : 

Grafico 8. Condi~oes de Trabalho nas RONE 

Apesar de setenta e cinco policiais militares entrevistados estarem satisfeitos com o 

local de trabalho, quarenta e tres consideraram os banheiros existentes na 

Companhia de Policia de Choque inadequados. 

Ainda, oitenta e cinco por cento do efetivo das RONE demonstrou satisfac;ao com o 

numero de horas trabalhadas. Mais apropriadamente, tal percentual favoravel , deve

se a adequac;ao das escalas de servic;o elaboradas pelo Comando da Companhia. 

CON~....,.~:-.:s DE TRABALHO 
QUESTAO ALTERN. 1 ALTERN. 2 ALTERN. 3 ALTERN. 4 ALTERN. 5 TOTAL 

5 40 28 1 7 4 80 
11 45 26 3 6 0 80 
38 52 23 2 2 1 80 
43 6 29 2 21 22 80 
52 32 34 4 6 4 80 

TOTAL 175 140 12 42 31 400 
Quadro 26. Condi~6es de Trabalho nas RONE 

4.1.7 Fatores Higienicos nas RONE 

De forma a arrematar o conteudo dos dados coletados, pode-se apresentar urn 

percentual equivalente a setenta e oito por cento das respostas obtidas que se 

inclinam favoravelmente aos fatores higienicos apresentados pelas RONE, por 

ocasiao da pesquisa realizada, conforme demonstra o grcHico abaixo. 
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SOMATORIA DOS FATORES HIGIENICOS 

ALTERNATIVAS 1 E 2 • ALTERNATIVA 3 oALTERNATIVAS 4 E 51 
Grafico 9. Somat6ria dos Fatores Higilmicos 

4.2 Fatores Motivadores 

Estes fatores reunem maier importancia do que os primeiros, em face de uma 

mudanc;a de atitude por parte do indivlduo (LOBOS, 1975, p. 19}. Tambem 

conhecidos como fatores extrlnsecos, pois relacionados com o conteudo do cargo e 

com a natureza das tarefas que o indivlduo executa, envolvem sentimentos de 

crescimento individual e de reconhecimento profissional. 

Durante o presente trabalho, foram tratados como fatores motivadores os aspectos 

atinentes a realizac;ao profissional , reconhecimento, trabalho em si , 

responsabilidades e crescimento profissional. 

4.2.1 Realizacao Profissional 

Uma premissa inerente a Teoria de Herzberg e que a maioria das pessoas quer 

sinceramente fazer um born trabalho. Corroborando tal entendimento, os dados 

coletados atestam que a totalidade dos policiais militares lotados nas RONE 

afirmaram gostar de seus trabalhos. Alem disto, todos consideraram importantes 

seus trabalhos perante as RONE, bern como se disseram realizados 

profissionalmente. 
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REAII7Ar!AO PROFISSIONAL 
QUESTAO ALTERN. 1 ALTERN. 2 ALTERN. 3 ALTERN. 4 ALTERN. 5 TOTAL 

6 78 2 0 0 0 80 
12 71 9 0 0 0 80 
27 73 5 0 1 1 80 
48 70 10 0 0 0 80 
53 41 23 6 4 6 80 

TOTAL 333 49 6 5 7 400 -Quadro 27. Reahza~o Profissaonal nas RONE 

Considerando as respostas, noventa e cinco por cento dos entrevistados 

demonstraram alto grau de realizac;ao profissional. Este elevado percentual 

certamente vern justificar o baixo grau de turn over apresentado pelo efetivo em 

estudo, o qual , na sua maioria, tern mais de tres anos de servic;o nas RONE. 

REALIZACAO PROFISSIONAL 

o3% 1 

ALTERNATNAS 1 E 2 • ALTERNATNA 3 oALTERNATNAS 4 E 5 

Grafico 10. Realiza~ao Profissional nas RONE 

4.2.2 Reconhecimento 

Os individuos, em todos os niveis de uma organizac;ao, querem ser reconhecidos 

por suas realizac;oes. Analisando os resultados obtidos, verifica-se que noventa por 

cento do efetivo demonstrou concordancia com o recebimento de elogios 

decorrentes de ac;oes merit6rias. Ainda, oitenta e tres por cento dos policiais sentem

se reconhecidos pela dedicac;ao no trabalho. 
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RECONHECIIIENTO 
QUESTlO ALTERN.1 ALTERN .. 2 ALTERN. 3 ALTERN. 4 ALTERN. 5 TOTAL 

7 40 32 2 4 2 80 
20 33 34 3 9 1 80 
28 16 26 6 12 20 80 
39 16 37 3 16 8 80 
54 20 45 3 8 4 80 

TOTAL 125 174 17 49 35 400 
Quadro 28. Reconhecnnento nas RONE 

0 Regulamento Disciplinar do Exercito, tratando do tema, destina inumeros 

dispositivos visando agraciar aos militares por seus feitos , englobando elogios 

individuais, as referencias elogiosas e as dispensas do servi9o como se pode 

observar: 

Art. 64 . As recompensas constituem reconhecimento aos bons servic;os 
prestados por militares. 
Paragrafo unico. Alem de outras previstas em leis e regulamentos especiais, 
sao recompensas militares: 
I- o elogio e a referenda elogiosa; e 
II - as dispensas do servic;o. 
Art. 65. 0 elogio e individual e a referenda elogiosa pode ser individual ou 
coletiva. 
§ 1 Q 0 elogio so mente de vera ser formulado a militares que se ten ham 
destacado em a<;ao merit6ria ou quando regulado em legisla<;ao especifica. 
§ 2Q A descric;ao do fato ou fatos que motivarem o elogio ou a referenda 
elogiosa deve precisar a atuac;ao do militar em linguagem sucinta, s6bria, 
sem generalizac;oes e adjetivac;oes desprovidas de real significado, como 
convem ao estilo castrense. 
§ 3Q Os elogios e as referencias elogiosas individuais serao registrados nos 
assentamentos dos militares. 
§ 4Q As autoridades que possuem competencia para conceder elogios e 
referencias elogiosas sao as especificadas no art. 1 0 deste Regulamento 
obedecido aos universes de atuac;ao nele contidos. 
Art. 66. As dispensas do servic;o, como recompensa, podem ser: 
I - dispensa total do servic;o, que isenta o militar de todos os trabalhos da 
OM, inclusive os de instruc;ao; ou 
II - dispensa parcial do servic;o, quando isenta de alguns trabalhos, que 
devem ser especificados na concessao. 
§ 1 Q A dispensa total do servic;o, para ser gozada fora da guarnic;ao, fica 
subordinada as mesmas normas de concessao de ferias. 
§ 2Q A dispensa total do servic;o e regulada por periodo de vinte e quatro 
horas, contadas de boletim a boletim e a sua publicac;ao deve ser feita , no 
minimo, vinte e quatro horas antes de seu inicio, salvo por motivo de forc;a 
maior. 

Na mesma esteira, a Lei n.0 1.943, de 23 de junho de 1954, C6digo da Policia Militar 

do Estado do Parana, buscando reconhecer atos merit6rios, assegurou: 

Art. 266. Louvores e elogios sao recompensas morais concedidas ao militar, 
verbalmente ou por escrito, em retribui<;ao ou reconhecimento de atos 
merit6rios. 
Art. 267. Dispensa especial do servic;o e a recompensa concedida pelo 
Comandante-Geral ao militar que se houver de modo exemplar no servic;o 
ou instru<;ao. 
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Finalmente, de uma maneira geral, setenta e cinco por cento dos pesquisados 

inclinou-se favoravelmente ao reconhecimento ofertado pelas RONE em decorrencia 

das atividades realizadas. 

RECONHECIMENTO 

ALTERNATIVAS 1 E 2 • ALTERNATIVA 3 oALTERNATIVAS 4 E 5
1 

Grafico 11. Reconhecimento nas RONE 

4.2.3 Trabalho em si 

Dentre todos os fatores motivadores, este foi o que apresentou o maier percentual 

de respostas positivas. Consoante os dados obtidos, noventa e sete por cento dos 

entrevistados considerou o trabalho em si como um fator motivador de grande 

relevancia. 

TRABALHO EM Sl 

ALTERNATlVAS 1 E 2 . ALTERNATlVA 3 oALTERNATlVAS 4 E 5 

Grafico 12. Trabalho em si nas RONE 
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A esmagadora maioria dos entrevistados, setenta e cinco policiais militares, 

concordaram plenamente com a exigencia de raciocinio por parte dos integrantes 

das RONE. 

Mais de noventa e dois por cento dos componentes das RONE afirmou nao haver 

monotonia no trabalho desempenhado. A respeito disso, cabe esclarecer que as 

RONE nao possuem uma area de atuac;ao delimitada, como ocorre com as outras 

viaturas e equipes de radio-patrulha, aiE3m de atuarem em circunstancias 

diferenciadas, tais como disturbios no sistema penitenciario, ocorrencias com refens 

e eventos criticos de maior complexidade. Tambem realizam operac;oes policiais no 

interior do Estado, na regiao metropolitana da Capital e nas regioes de fronteiras 

com outras unidades da federac;ao e paises. 

TRABALHO Ell Sl 
QUESTlO ALTERN. 1 ALTERN. 2 ALTERN. 3 ALTERN. 4 ALTERN. S TOTAL 

8 75 5 0 0 0 80 
13 68 6 1 2 3 80 
24 74 4 1 0 1 80 
44 78 1 1 0 0 80 
55 65 13 2 0 0 80 

TOTAL 360 29 5 2 4 400 
Quadro 29. Trabalho em si nas RONE 

4.2.4 Responsabilidades 

Neste fator houve unanimidade dos pesquisados ao considerarem-se responsaveis 

por seus trabalhos. Conforme foi apontado no inicio deste estudo, nas RONE cada 

policial militar desempenha uma tarefa especifica: Comandante, motorista, "terceiro

homem" e uquarto-homem". Assim sendo, de acordo com as Norm as Gerais de Ac;ao 

das RONE, cada miliciano possui atribuic;oes delimitadas, de forma a individualizar 

responsabilidades. lsto proporciona ao policial militar o pleno conhecimento de seus 

encargos, bern como possibilita saber o que esperar de seus companheiros. 

RESPONSABIUDADES 
QUESTlO ALTERN.1 ALTERN. 2 ALTERN. 3 ALTERN. 4 ALTERN. S TOTAL 

9 80 0 0 0 0 80 

14 51 19 5 5 0 80 

21 16 37 3 16 8 80 

40 37 33 1 6 3 80 

49 69 11 0 0 0 80 

TOTAL 253 100 9 27 11 400 
.. 

Quadro 30. Responsab1lldades nas RONE 
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Oeste modo, ha urn maior grau de comprometimento para com a missao a ser 

desenvolvida, ja que, conforme apurado, mais de oitenta e sete por cento do publico 

alvo ere que a Corporayao, como urn todo, lhe enxerga como responsavel por seu 

trabalho. A delimita9ao de fun96es proporciona, portanto, poder de decisao aos 

policiais militares. 

RESPONSABILIDADES 

ALTERNATIVAS 1 E 2 • ALTERNATIVA 3 oALTERNATIVAS 4 E 51 
Grafico 13. Responsabilidades nas RONE 

4.2.5 Crescimento Profissional 

Outro fator que merece destaque no estudo das RONE- o crescimento profissional -

demonstra que o efetivo procura, alem de aprender novas tecnicas, novas 

perspectivas profissionais. Prova disto, e que oitenta e seis por cento dos 

entrevistados assegura que a promo9ao e uma forma de enfrentar novas desafios. 

Mais de setenta e cinco por cento do publico-alva ve a promo9ao como forma de 

valoriza9ao profissional. 

CRESCIIIENTO PROFISSIONAL 
QUESTAO ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN. 3 ALTERN.4 ALTERN.S TOTAL 

15 39 30 2 8 1 80 
25 39 20 2 9 10 80 
29 29 31 6 7 7 80 
34 42 23 7 5 3 80 
50 26 23 6 9 16 80 

TOTAL 175 127 23 38 37 400 

Quadro 31. Crescimento Profissional nas RONE 
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Sessenta e cinco policiais militares, afirmaram conhecer os criterios de promo9ao 

utilizados pela Corpora9ao e cinquenta e nove consideraram depender a promo9ao 

exclusivamente da capacidade profissional de cada urn. Tais resultados apontam 

como satisfat6rios os criterios de promo9ao trazidos pela Lei n.0 5.940, de 08 de 

maio de 1969, que regulamenta a promo9ao de pra9as da Pollcia Militar do Estado 

do Parana. 

Assim sendo, a avalia9ao realizada demonstrou-se novamente positiva, assentando 

o entendimento de que o fator crescimento profissional esta clara, tern credibilidade 

e funciona na motiva9ao do publico pesquisado. 

CRESCI ENTO PROFISSIONAL 

! AllERNATIVAS 1 E 2 • ALlERNATIVA 3 oALlERNATJVAS~ 

Grafico 14. Crescimento Profissional nas RONE 

4.2.6 Fatores Motivadores nas RONE 

Finalizando a aprecia9ao dos resultados obtidos, apresenta-se a seguir urn grafico 

que demonstra de maneira positiva a presen9a dos fatores motivadores propostos 

par Herzberg, no ambito das RONE da Companhia de Policia de Choque da Policia 

Militar do Parana. 
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SOMATORIO DOS FATORES MOTIVADORES 

1 
ALTERNATNAS 1 E 2 • ALTERNATlVA 3 oALTERNATlVAS 4 E s/ 

Grilfico 15. Somat6ria dos Fatores Motivadores 

4.3 Recomenda~oes 

Partindo dos estudos realizados sabre o tema motiva9ao, calcados na Teoria dos 

Dois Fatores estabelecida por Frederick Herzberg, algumas contribui96es podem ser 

sugeridas, com o fito de melhorar ainda mais as favoraveis condi96es de trabalho 

apresentadas pelas RONE, estendendo-as a outros segmentos da Corpora9ao. Para 

tanto, busca-se enfatizar os aspectos que demonstraram algum grau relevante de 

insatisfa9ao ou desmotiva9ao, na medida em que possam contribuir para elevar a 

eficacia organizacional. 

Quanta aos fatores que se mostraram amplamente positivos, resta recomenda-los 

aos demais segmentos da Corpora9ao e a propria Companhia de Policia de Choque, 

a fim de que sejam cultivados e disseminados. 

E pertinente, como alternativa para tal mister, a utiliza9ao do presente estudo e 

principalmente do questionario empregado, conforme Anexo I. 

0 emprego de tal ferramenta pode possibilitar a colheita de preciosas informa96es 

aptas a traduzir urn perfil do ambiente de trabalho de cada Unidade e, guardadas as 

devidas propor96es e peculiaridades, tra9ar urn comparativo com os resultados 

obtidos junto as RONE. 
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A partir de entao, tem-se urn referencial para obtenc;ao das metas e dos resultados 

julgados apropriados a cada caso, visando sempre proporcionar melhor qualidade 

ao servic;o desenvolvido. 

Os subsidies deste estudo, inicialmente, dentro dos fatores higienicos, considerados 

os processes administrativos, demonstraram a preocupac;ao de alguns policiais 

militares com o eventual excesso de carga horaria de trabalho. Neste diapasao, 

exime-se o Comando e a administrac;ao das RONE de qualquer responsabilidade 

gerencial, vista que tais circunstancias decorrem de exigencias legais aliadas a uma 

estrutura sobrecarregada de atividades das Delegacias de Policia. 

lndubitavelmente este fenomeno esta fadado ao desaparecimento, ja que 

precisamente em 13 de maio de 2005 a Lei n. o 11.113, fez a alterac;ao do artigo 304 

do C6digo de Processo Penal, que disciplina a lavratura do auto de prisao em 

flagrante delito. Ao inovar, o legislador consignou que procedida pelo delegado de 

policia a inquiric;ao do condutor, policial militar autor da prisao, este esta dispensado 

do acompanhamento dos outros atos procedimentais decorrentes, tais como a 

inquiric;ao das testemunhas e do proprio preso. 

Considerados ainda os processes administrativos, enquanto fatores higienicos, 

percebeu-se que trinta por cento dos pesquisados demonstrou algum tipo de 

insatisfac;ao com os materiais necessaries ao desempenho de suas atividades. 

Apesar deste estudo nao se prestar a individualizar ou ate mesmo descobrir quais 

sejam estes materiais, ainda que o percentual nao se mostre por demasia 

preocupante, deve-se atentar para as necessidades de manutenc;ao do aparato 

policial, sugerindo-se aos escaloes competentes a busca junto ao efetivo de quais 

materiais apresentam alguma deficiencia ou inadequac;ao em sua utilizac;ao. Nao 

obstante, a modernizac;ao do equipamento empregado tern sido constante, podendo

se citar, por exemplo, a substituic;ao dos rev61veres por pistolas semi-automaticas 

para a totalidade do efetivo das RONE. 

A questao salarial, conforme constatado, demonstrou segundo os resultados 

apresentados, tratar-se do principal fator higienico de insatisfac;ao do publico alvo. 

Todavia, este aspecto nao pode ser solucionado pelo Comando da Companhia de 

Policia de Choque. 
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Par outro lado, a criac;ao de algum tipo de gratificac;ao diferenciada ao efetivo das 

RONE nao se mostra adequada, uma vez que certamente incidiria como fator de 

insatisfac;ao noutros segmentos. Portanto, o que pode ser feito de uma maneira 

bastante simples e eficaz e a demonstrac;ao enfatica para o efetivo, das outras 

vantagens oferecidas pela organizac;ao, conforme descritas neste estudo, alem de 

incentiva-lo a progressao na carreira atraves da aprovac;ao nos concursos internes. 

Como cinquenta e quatro par cento dos pesquisados mostraram-se insatisfeitos com 

os banheiros existentes nas instalac;oes ffsicas das RONE, sugere-se ao Comando 

da Companhia de Polfcia de Choque a adequac;ao dos mesmos, a fim de minimizar 

os resultados negatives apresentados. 

Tratando de fatores motivadores, poucas sao as recomendac;oes necessarias, tendo 

em vista que o publico-alva, par intermedio da pesquisa realizada, demonstrou-se 

motivado. 

Vale assinalar, que quarenta par cento dos entrevistados discordou da proposic;ao 

que afirmava que as RONE sabiam da importancia do seu trabalho. lsto demonstra a 

necessidade de um reconhecimento mais eficaz e imediato das boas ac;oes 

praticadas. Embora se saiba da existencia dos mecanismos legais de confecc;ao de 

elogios e referencias elogiosas, admite-se tambem que muitas vezes o tramite 

documental afasta tais reconhecimentos do acontecimento propriamente dito. Assim 

sendo, recomenda-se a adoc;ao e aplicac;ao principalmente pelos superiores 

hierarquicos de agradecimentos que enaltec;am de maneira imediata, condutas bern 

desenvolvidas e ac;oes bern desempenhadas, alem das recompensas 

regulamentares. 

Como trinta par cento dos entrevistados discordou da avaliac;ao de desempenho 

praticada pelas RONE, sugere-se a implementac;ao de ideias voltadas a melhoria 

deste aspecto. Como proposta, infere-se a realizac;ao peri6dica de uma apurac;ao 

dos melhores desempenhos, individuais e coletivos, tomando par base dados tais 

como, a quantidade de prisoes em flagrante delito, a quantidade de vefculos 

recuperados e a quantidade de armas apreendidas, dentre outros, premiando os 

melhores Indices obtidos e dessa forma, gerando uma concorrencia saudavel no 

seio da tropa. 
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Finalmente, acerca do crescimento profissional, dois fatores chamaram a atengao 

ensejando, portanto algum tipo de recomendagao. No primeiro deles, vinte e quatro 

por cento dos policiais militares demonstrou discordar da assertiva que vinculava a 

promogao a capacidade profissional. No segundo caso, mais de trinta e urn por 

cento deles discordaram da proposigao que alertava que nas RONE qualquer 

profissional tinha capacidade para ser promovido. 

Tais constatag6es denotam algum tipo de desmotivagao sobre o sistema de 

promog6es adotado pela Corporagao, que obedece a legislagao estadual. 

Nao ha na Polfcia Militar do Parana, atualmente, nenhum sistema de avaliagao de 

desempenho atrelado a promogao na Carreira. Apesar das pragas e dos oficiais 

receberem conceitos pelas Comiss6es de Promog6es, estes nao possuem criterios 

claros e objetivos fixados no cumprimento de metas pelos servidores. Muitas vezes, 

as promog6es das pragas estao limitadas a aprovagao em concursos internos, e 

posterior frequencia nos cursos de formagao, como se verifica nos casos de cabos e 

sargentos. 

Considerando tratar-se de questao complexa de alteragao legislativa, recomenda-se 

ao Comando das RONE a intensificagao das instrug6es de manutengao voltadas aos 

temas requeridos nos concursos internos, que alem de melhor qualificar os policiais 

militares para o servigo diario, proporciona-lhes maior condigao de aprovagao. 

As sugest6es apresentadas fulcram-se em alguns pontos recorrentes que 

mereceram destaque nas opini6es expressadas pelos policiais militares. Desta 

maneira este trabalho pode ser encarado como uma preocupagao inicial de angariar 

opini6es e dados capazes de proporcionar uma apuragao continuada dos fatores 

higienicos e motivadores, visando implementar polfticas de gestao de pessoas na 

Companhia de Polfcia de Choque e, por conseguinte, no ambito da Polfcia Militar do 

Parana. 
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CAPiTULOV 

CONCLUSAO 

A Polfcia Militar do Parana, enquanto organizac;ao governamental, preocupada com 

a adoc;ao de estrategias para gerir seu capital humano, deve estar atenta aos fatores 

que o influenciam no trabalho. 

Dentro dos inumeros fatores relacionados aos seres humanos nas organizac;oes, a 

motivac;ao quic;a represente o principal deles, pois sao os motivos que direcionam o 

comportamento dos indivlduos aos objetivos. Assim, aquele que pretender 

influenciar urn comportamento humano, deve primeiramente compreender os 

motivos ou as necessidades que lhe sao importantes naquele momenta. 

Neste sentido, Frederick Herzberg contribuiu sensivelmente com seus estudos 

materializados atraves da Teoria dos Dois Fatores. Nela o estudioso, investigando 

aquila que as pessoas desejavam de seus trabalhos, descobriu dois grupos de 

fatores que afetavam as atitudes dos indivlduos na organizac;ao. Os fatores foram 

denominados higienicos e motivadores, e apontavam que quando as pessoas se 

sentiam insatisfeitas com seus trabalhos, estavam preocupadas com o ambiente em 

que trabalhavam. Todavia, quando se sentiam bern, tratava-se do trabalho em si. A 

Teoria de Herzberg faz, portanto, uma distinc;ao entre satisfac;ao no trabalho e 

motivac;ao no trabalho. 

Partindo deste contexto o presente estudo, Ionge de esgotar o assunto, preocupou

se em identificar os aspectos motivacionais responsaveis por impulsionar os policiais 

militares da Companhia de Policia de Choque da Policia Militar do Parana a servirem 

nas RONE. 

Ap6s urn apanhado geral sabre as principais teorias desenvolvidas sabre o tema, 

focando-se nos ensinamentos de Herzberg, ante a obtenc;ao de dados fornecidos 

pelo efetivo das RONE por intermedio de urn questionario, restou comprovada 

inicialmente a satisfac;ao dos policiais militares no que diz respeito aos fatores 

higienicos, ja que setenta e oito por cento das respostas obtidas acerca destes, 

inclinaram-se favoravelmente. 
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Excetuado o fator salarial, que praticamente independe de ac;oes diretas do 

Comando da Companhia de Policia de Choque, todos os demais - politica 

organizacional, processos administrativos, supervisao, relac;oes interpessoais e 

condic;oes de trabalho - obtiveram indices superiores a setenta e cinco por cento de 

aprovac;ao. 

Oeste modo, como visto, tais fatores, os quais muitas vezes dependem de medidas 

simples, tais como reformas dos banheiros e aquisic;ao de equipamentos adequados, 

devem ser constantemente observados em todos os escaloes e segmentos, com 

vistas a manutenc;ao de condic;oes satisfat6rias que minimizem ou impec;am a 

desmotivac;ao do efetivo. 

Com o alto grau de satisfac;ao dos fatores high3nicos, apresentado pelos integrantes 

das RONE, OS fatores motivadores nao poderiam demonstrar-se diferentes. 

Comprovando a Teoria de Herzberg, oitenta e seis por cento das respostas obtidas 

indicaram que os policiais militares que compoem tal grupo estao motivados, 

atestando principalmente a hip6tese outrora formulada de que o nivel de satisfac;ao 

com a atividade desempenhada pelos integrantes das RONE e elevado. 

Dentre os fatores motivadores, destaca-se que, enquanto noventa e cinco por cento 

das respostas emanadas do publico-alvo referendaram o fator atrelado a realizac;ao 

profissional, noventa e sete por cento, tinham como principal responsavel pela sua 

motivac;ao o trabalho em si. 

Nao obstante, foi levantada a necessidade de ajustes pontuais na confecc;ao de 

elogios como forma de reconhecimento por bons servic;os prestados, assim como a 

criac;ao de instrumentos capazes de medir o desempenho individual e coletivo dos 

componentes das RONE. 

Diante de tudo o que foi exposto, percebe-se a importante contribuic;ao 

proporcionada por este trabalho. Atraves dele foram obtidos dados concretos 

extraidos das pessoas que compoem a organizac;ao, e que comprovam serem as 

RONE dotadas de efetivo altamente motivado, realizando ac;oes eficazes no 

com bate da criminalidade, reconhecidas por toda a comunidade paranaense. 

Ao ensejo, deve-se ainda fomentar estudos da mesma ordem nas demais Unidades 

da Corporac;ao, a fim de que, detectados os fatores higienicos e motivadores por 
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intermedin dos subsfdios angariados junto a tropa, sejam procedidas as medidas 

necessarias a adequac;ao do ambiente e das condic;oes de trabalho, garantindo 

motivac;ao e por fim melhoria na qualidade dos servic;os prestados. 

Resta por ultimo, alem de externar o agradecimento pelo incentive, apoio e 

compreensao do Professor Doutor Sergio Bulgacov, orientador da monografia, 

sugerir a Polfcia Militar do Parana, a implementac;ao do presente estudo como forma 

de inspirar outras contribuic;oes relativas ao seres humanos nas organizac;oes. 
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ANEXO I - QUESTIONARIO APLICADO 

GOVERNODO 
PARANA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
CENTRO DE PESQUISA E P6S-GRADUACAO EM ADMINISTRACAO 
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ADMINISTRACAO DE PESSOAS 

ENFASE NO SETOR PUBLICO 

QUESTIONARIO 

I. Perfil dos Policiais-Militares das RONE 

1. ldade: ________________________ _ 

2. Escolaridade 
a) ensino fundamental 
b) ensino medio incomplete 
c) ensino medio complete 
d) ensino superior incomplete 
e) ensino superior complete 
f) p6s-graduac;ao, mestrado, doutorado (complete ou incomplete) 

Especificar: ______________________ _ 

3. Formac;ao Tecnica 
a) curso de especializac;ao 
b) curso de aperfeic;oamento 
c) curso de especializac;ao e aperfeic;oamento 

4. Estado Civil ______________________ _ 
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5. Numero de Filhos _____________________ _ 

6. Graduac;ao, ______________________ _ __ 

7. Func;ao nas RONE 
a) comandante de equipe 
b) motorista 
c) terceiro homem 
d) quarto homem 

8. Tempo de Servic;o nas RONE 
a) ate 1 ano 
b) de 1 a 2 a nos 
c) de 2 a 3 anos 
d) acima de 3 anos 
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II. Questionario Motivacional 

lnstrugao de preenchimento. 
Em cada uma das questoes que se seguem, assinale apenas uma das opgoes de 
resposta, de acordo com o seguinte c6digo: 

Concordo inteiramente: assinale urn "X" na coluna 1 
Concordo em parte: assinale urn "X" na coluna 2 
Nao sei responder: assinale urn "X" na coluna 3 
Discordo em parte: assinale urn "X" na coluna 4 
Discordo inteiramente: assinale urn "X" na coluna 5 

No QUESTOES 

001 Eu conhego minha organizagao (RONE) 

002 As RONE sao bern organizadas 

003 Meu salario e igual ou melhor do que aqueles pagos em 
outras Unidades da Corporacao para o mesmo trabalho 

004 As pessoas da minha area de trabalho ajudam-se 
mutuamente 

005 0 numero de horas que eu trabalho diariamente, e 
adequado 

006 Eu gosto do meu trabalho 

007 Eu recebo elogios por urn trabalho bern feito 

008 0 meu trabalho exige raciocfnio 

009 Eu me sinto responsavel pelo meu trabalho 

010 0 ambiente de trabalho criado pelo meu comandante e 
born 

011 As condigoes de trabalho, nas RONE sao boas 

012 0 meu trabalho e importante para as RONE 

013 0 meu trabalho nao e mon6tono 

014 A minha Corporagao me ve como responsavel pelo meu 
trabalho 

015 Na minha Corporagao ser promovido significa poder 
enfrentar novos desafios 

016 A minha carga de trabalho, geralmente, e constante 

017 Meu comandante me da bastante liberdade 

018 A minha remuneragao e justa em relagao ao trabalho que 
fa<;o 

1 2 3 4 5 
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019 Eu gosto da maioria dos meus colegas de trabalho 

020 A dedicagao dos policiais-militares e reconhecida nas 
RONE 

021 Eu posso decidir sabre OS assuntos que afetam 
diretamente o meu trabalho 

022 Eu nao precise trabalhar horas extras para realizar meu 
trabalho 

023 Eu posso viver adequadamente com o salario que ganho 

024 0 trabalho que eu fago e interessante 

025 As minhas possibilidades de promogao dependem da 
minha capacidade profissional 

026 A minha Corporagao oferece boa assistencia medica 

027 0 meu trabalho e especializado 

028 As RONE sabem que o meu trabalho e importante 

029 Na minha Corporagao ser promovido e ser valorizado 

030 Os meus conhecidos acham que eu trabalho numa boa 
Corporac;ao 

031 Eu tenho todo o material necessaria para trabalhar 

032 Os Comandantes de pelot6es das RONE sabem ser 
justos 

033 Na minha area de trabalho as discuss6es que surgem 
sabre trabalho sao solucionadas 

034 Eu conhego os criterios de promogao usados pela minha 
Corporac;ao 

035 As RONE procuram criar uma boa imagem externa 

036 0 meu local de trabalho e bern arrumado 

037 As RONE tern urn born ambiente de trabalho 

038 Eu estou satisfeito com o meu local de trabalho 

039 Nas RONE o desempenho dos policiais-militares e bern 
avaliado 

040 Eu sou ouvido quando se trata de algum ass unto 
referente ao meu trabalho 

041 Eu posse confiar no meu comandante 

042 Os beneflcios que a Corpora gao proporciona aos 
policiais-militares sao bans 

043 Os banheiros existentes na Companhia sao bans 



60 

044 0 meu trabalho e desafiante 

045 0 crescimento das RONE pode abrir possibilidades para 
o meu progresso 

046 A minha opiniao e ouvida pelo meu comandante 

047 Eu posso contar com a ajuda de meus colegas para 
resolver _Qroblemas ines_Q_erados 

048 Eu me realizo com o trabalho que fago 

049 Eu sou responsavel pelo trabalho perante os meus 
colegas 

050 Nas RONE quaisquer funcionarios que ten ham 
capacidade podem vir a ser promovidos 

051 A minha Companhia me conhece 

052 0 meu local de trabalho e limpo 

053 0 meu trabalho nao poderia ser executado por qualquer 
policial-militar 

054 Eu tenho prestigio nas RONE 

055 Eu gosto do conteudo do meu trabalho 
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ANEXO II - OFiCIO AO COMANDO DA COMPANHIA DE POLiCIA DE CHOQUE 

Oficio n° 001/2006 

ESTADO DO PARANA 
POLiCIA MILITAR 

Senhor Comandante: 

Curitiba, 11 de Setembro de 2006. 

Solicito a Vossa Senhoria as gestoes necessarias a disponibiliza9ao do efetivo total 
de policiais-militares lotados nas Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), no 
periodo compreendido entre os dias 18 e 29 de setembro do corrente, a fim de seja aplicado 
urn questionario de pesquisa para subsidiar monografia do Curso de Especializa9ao em 
Administra9ao de Pessoas - Enfase no Setor Publico, consoante previo ajuste verbal. 

Ao Senhor 

Respeitosamente, 

Cap. QOPM Gilson Luiz Semn1er, 
Aluno do Curso. 

Maj. QOPM Milton Isack Fadel Junior, 
Comandante da Companhia de Policia de Choque, 
Nesta Capital. 




