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 Resumo 

Título: Motivação no trabalho: o caso dos profissionais de serviços administrativos numa organização 

hospitalar 

 Durante os últimos anos, os trabalhadores de diferentes setores têm desenvolvido várias greves e 

manifestações onde demostram descontentamento face ao seu trabalho. Alguns desses trabalhadores pertencem 

ao setor da saúde/hospitalar e, neste contexto, não se fala apenas nos profissionais de saúde, como médicos e 

enfermeiros, mas também nos trabalhadores pertencentes a departamentos administrativos. Este estudo incide, 

precisamente, sobre os profissionais do departamento administrativo, em concreto do departamento de 

contabilidade e do departamento de recursos humanos, de um hospital localizado na região Norte de Portugal.  Esta 

decisão prende-se com o facto de os estudos em unidades de saúde incidirem frequentemente sobre a população 

de médicos e enfermeiros, descurando a relevância daquele grupo de profissionais. Todavia, na ausência destes 

profissionais, as consultas/exames não seriam agendadas, os vencimentos não seriam processados e o hospital não 

seria gerido de maneira a que nada falte para tratar o paciente, por exemplo.  Deste modo, é importante perceber 

os motivos que levam estes profissionais ao descontentamento e desmotivação. Com base nestas considerações é 

desenvolvido um estudo de cariz qualitativo a este grupo de profissionais. Foram entrevistados 40 indivíduos de 

forma a descrever e compreender o seu nível de motivação, assim como os fatores que eles consideram motivadores 

e aqueles que, pelo contrário, os desmotivam no seu trabalho. 

Os resultados sobressaem os fatores que, na perceção dos entrevistados, são desmotivadores, nomeadamente, os 

vencimentos baixos, a falta de reconhecimento profissional, as categorias profissionais incoerentes, a desigualdade 

e desvalorização profissional, a impossibilidade de progressão na carreira, a falta de incentivos e prémios, e a fraca 

comunicação com a chefia. Neste sentido, uma das recomendações apresentadas pelos entrevistados é a de uma 

definição mais justa das categorias profissionais, de maneira a que estas espelhem de forma mais fidedigna a função 

desempenhada por cada colaborador. A valorização dos profissionais é outro fator que deve ser desenvolvido pela 

instituição, de forma a que estes se sintam mais reconhecidos no trabalho. Com estas medidas, prevê-se que o 

colaborador fique mais motivado e, logo, mais propenso a ajudar não só o utente como os restantes colegas de 

trabalho. 

 

 Palavras-chave: motivação no trabalho; profissionais dos serviços administrativos na área da saúde; 

organização hospitalar.          

 
 

  



 

VII  

Abstract 

Title: Work motivation: the case of administrative services professionals in a hospital organization 

During the last few years, workers from different sectors have participated in strikes and other 

demonstrations to show discontent with work. Some of the protesters belong to the health/hospital sector, 

and these include not only health professionals, such as doctors and nurses, but also workers from the 

administrative departments. This study focuses precisely on the case of professionals from the 

administrative department, the accounting department, and the human resource department of a hospital 

in the northern region of Portugal. This decision aims to contradict the tendency of studies in health units 

to privilege doctors and nurses, neglecting the relevance of other professionals. However, in the absence 

of these professionals, consultations and exams could not be scheduled, salaries would not be processed, 

and relevant resources to treat the patient could be not available.  

Thus, it is essential to understand the reasons that lead these professionals to discontent and 

demotivation. Based on these considerations, it is developed a qualitative study focused on these groups 

of professionals. Through interviews, forty individuals were invited to reflect on their motivation levels, as 

well as to highlight the factors they consider to be contributing to their motivation at work and the ones 

doing the opposite.  

The results highlight the factors that, in the interviewees' perception, are harmful to work 

motivation. The list includes low salaries, lack of professional recognition, incoherent professional 

categories, professional inequality and devaluation, the impossibility of career progression, lack of 

incentives and rewards, and poor communication with supervisors. Participants also produced several 

recommendations, including a fairer definition of professional categories and measures intended to 

recognize good performers. With these measures, employees' motivation is expected to rise, which may 

contribute to the quality of the service offered to patients and improve work relations.   

 

Keywords: motivation at work; administrative servisse professionals in the health field; hospital organization.  
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1. Introdução 
 

Numa época em que os cuidados com a saúde têm evoluído de modo significativo, é fundamental que os 

profissionais destes serviços se revelem motivados. Um dos aspetos que suscitou particular interesse sobre este 

tema foi a recorrente realização de greves e manifestações desenvolvidas por alguns profissionais, o que, entre várias 

causas possíveis, poderá indiciar menor motivação para desenvolverem as funções que lhes são confiadas. Por 

exemplo, o Jornal Económico divulgou, a 16 de fevereiro de 2019, que as faltas dos profissionais por greves no setor 

da saúde voltaram a disparar no ano de 2018, rondando mais de 180 mil dias perdidos. Relativamente a anos 

anteriores, o mesmo jornal adianta que as greves mais do que duplicaram, pois, as ausências ao trabalho 

decorrentes de greves subiram mais de 70%. Cerca de um ano antes, o Jornal Económico tinha divulgado a 30 de 

abril de 2018, que estas greves/paralisações não estão apenas associadas às classe de médicos e enfermeiros, 

estendem-se também aos restantes profissionais do setor da saúde. Alguns dos motivos de descontentamento destes 

profissionais, e que implicaram esta greve, foram identificados naquela publicação como sendo os seguintes: 

• Falta de carreira específica para os assistentes operacionais; 

• Desigualdade nas condições/regimes de carreira; 

• Falta de progressão na carreira; 

• Vencimentos baixos e falta de pagamentos de horas extraordinárias; 

A presente investigação pretende contribuir para identificar os fatores que prejudicam a motivação e, 

pelo contrário, aqueles que contribuem para a motivação de um grupo de profissionais administrativos em 

contexto hospitalar, mais concretamente, num hospital localizado no Norte de Portugal. Em particular, é conferida 

atenção aos colaboradores pertencentes ao departamento de contabilidade e ao departamento de recursos 

humanos. Como refere Watts (1992), as funções administrativas são importantes para qualquer setor empresarial 

pois contribuem para o seu funcionamento. Ou seja, o trabalho destes profissionais é determinante para a 

viabilidade do hospital pois, por exemplo, sem eles as consultas/exames não seriam agendados nem efetivados 

no momento da mesma, os vencimentos dos diferentes profissionais não seriam processados, e o hospital não 

seria gerido de maneira a garantir os diversos recursos para tratar os pacientes.  

 No entanto, estes profissionais tendem a colher pouca atenção em estudos já realizados sobre 

motivação no setor da saúde, lacuna que este estudo visa ajudar a suprimir.  

A motivação “indica as causas ou motivos que produzem determinados comportamentos, seja ele qual for” 

(Mota, 2013, p.5). Partindo deste conceito, a presente investigação, incidente nas perceções dos colaboradores dos 

departamentos de contabilidade e de recursos humanos, apresenta as seguintes questões de partida: 

• Qual a sua motivação para desempenhar as suas funções?  

• Que fatores contribuem para a sua motivação? 
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• Que fatores provocam a sua desmotivação? 

• Qual o impacto para a organização resultante da existência de profissionais motivados? E desmotivados? 

• A motivação do colaborador influência o seu comportamento na organização? 

• Qual a importância de se estar motivado no local de trabalho? 

• O que se pode fazer/melhorar para motivar os profissionais?  

De forma a dar respostas a estas questões de partida, é apresentado no capítulo seguinte a revisão da 

literatura. Esta encontra-se subdividida em quatro partes, dedicadas ao conceito da motivação, aos tipos de 

motivação, à motivação intrínseca e à motivação extrínseca. E ainda às teorias da motivação e a alguns estudos 

anteriores sobre motivação.  

Segue-se o capítulo da apresentação do estudo, onde é detalhada toda a investigação, com saliência para 

as características do hospital, para as questões de partidas e os respetivos objetivos. Posteriormente é feita exposição 

da metodologia adotada neste estudo, onde é identificado o paradigma subjacente ao mesmo, bem como o tipo de 

pesquisa e a técnica de recolha de dados usada. Ainda neste capítulo, encontra-se a identificação da população e 

da amostra, bem como a caracterização desta última. Na caracterização da amostra são identificados o perfil 

pessoal, a categoria profissional e a antiguidade na instituição dos colaboradores entrevistados. Além disto, são 

apresentados o número de filhos e o horário de trabalho da amostra em estudo.  

Seguidamente, encontra-se o capítulo da análise e discussão dos resultados obtidos, destacando-se as 

considerações dos participantes face ao que pode ser implementado pelo hospital para melhorar a motivação dos 

profissionais.  

No quinto capítulo encontram-se as conclusões, sendo também sublinhados os contributos do estudo e as 

respetivas limitações e apresentadas sugestões para investigação futura. 

O documento encerra com o rol de referências bibliográficas usadas na presente investigação e com os 

apêndices do estudo. Deste último capítulo consta o guião da entrevista, bem como o consentimento dos 

participantes para realização das entrevistas e a grelha de análise das entrevistas. 
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1 Conceito de Motivação  
 

Como explica Duarte (2007, p. 8), “a palavra motivação deriva originariamente do verbo motiva, que 

significa ‘dar motivo a’. É a personificação de uma meta pela qual se luta, a busca de algo desejado e válido” . 

Motivação é um tema difícil de explicar porque existem vários fatores que influenciam este estado. Contudo, é 

importante ressalvar que existe um outro conceito que é confundido com motivação, a satisfação no trabalho, como 

menciona Krumm (2005). 

Segundo Murray (1986), “Uma pessoa é motivada, em qualquer momento, por uma variedade de fatores 

internos e externos.” (p.22). Este autor explica, através de diferentes exemplos, o que entende por motivação e 

determina que os fatores que a influenciam podem ser: curiosidade, agressão, fome, fadiga, dor, realização, 

aprendizagem e sonho, entre outros que demonstra no seu texto. Na continuação do seu trabalho, Murray (1986) 

elucida que estes motivos se combinam em vários padrões e em diversos momentos. Estes podem atuar 

amplamente no seu comportamento, de forma a controlar o individuo. Adair (2011) refere que “a motivação abrange 

todas as razões que fazem com que uma pessoa aja, incluindo as motivações negativas como o medo, além dos 

motivos mais positivos, como dinheiro, promoção ou reconhecimento” (p.105). 

Murray (1986) refere, ainda, que “a motivação também é deduzida de outros aspetos do comportamento” 

(p.24), dando o exemplo de que uma pessoa que apenas pense em ganhar dinheiro está fortemente motivada neste 

sentido. Contudo, para Murray (1986) “é difícil de inferir a motivação do comportamento” (p.24) porque mesmo que 

uma pessoa tenha constantemente presente a ideia de que precisa de ganhar dinheiro, não quer dizer que o dinheiro 

em si seja o motivo para a pessoa estar motivada. Ou seja, o individuo pode ter como objetivo ganhar dinheiro porque 

em experiências passadas aprendeu que os bens monetários fornecem reconhecimento social, pelo que são apenas 

um meio para alcançar um fim. Neste sentido, Murray (1986) defende que apenas quando conhecemos a situação, 

o ambiente do individuo e suas experiências, é que podemos deduzir com algum rigor o que motiva o seu 

comportamento. 

Vernon (1973) encara a motivação como uma força interior que emerge e sustenta as nossas ações. Mas, 

mais adiante na sua obra, referência que motivação também implica a reação perante os diversos estímulos do 

meio-ambiente. Lopes, Palma e Lopes (2016) explicam a motivação como sendo “um estado interno que resulta de 

uma necessidade que ativa ou desperta um comportamento dirigido ao cumprimento da necessidade ativante” 

(p.282). Os mesmos autores acrescentam que diferentes indivíduos nas mesmas situações podem apresentar 

diferentes abordagens porque o que motiva uns pode não motivar outros. 

Segundo Vroom (1995), se alguém perguntar aos indivíduos o porquê de eles trabalharem, a maioria dará 
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uma resposta simples. Isto é, muitos irão responder que trabalham porque existe trabalho a ser feito, outros 

responderão que sentem apreço pelo trabalho ou, ainda, porque precisam de ganhar dinheiro para o seu sustento. 

Consequentemente, o que se deve efetivamente perguntar é sobre as circunstâncias ou condições em que as 

pessoas são impelidas a trabalhar. Exposto isto, o autor explica que existem duas condições, sendo a primeira de 

natureza económica, ou seja, para as pessoas trabalharem tem de existir uma oportunidade de trabalho, uma 

procura e oferta de bens e serviços. A segunda condição é de carater motivacional, o que significa que existe um 

motivo para as pessoas preferirem executar certas tarefas em vez de outras.  

Pelo pensamento de Berry (1997), a motivação consiste no entusiasmo, direção e persistência de um 

comportamento. Entusiasmo refere-se ao porquê de as pessoas fazerem algo. A direção entende-se como o porquê 

de executarem certas tarefas em particular. Em relação à persistência, esta prende-se com o porquê de continuarem 

a executar tal tarefa. Contudo, este autor frisa um aspeto importante no estudo da motivação, que é a distinção entre 

“estar-se motivado para executar” e “se saber executar”. Berry quer com isto dizer que um comportamento de 

motivação requer do individuo vontade e esforço, dando-nos aqui dois aspetos fulcrais no estudo da motivação. 

Weiner (1992) demonstra algumas maneiras de medir o nível de motivação, sendo elas, por exemplo: o que o 

individuo está a fazer, quanto tempo demora para iniciar a atividade, o quão árduo o individuo trabalha na atividade, 

por quanto tempo executa a atividade, assim como o que o individuo sente antes, durante e após a atividade. 

Carnevale (1990) refere no seu livro “Noções Básicas do Local de Trabalho”, que a motivação está 

interligada a um outro conceito, que são os objetivos. O autor menciona que a motivação pode ser vista através de 

duas perspetivas, a primeira das quais se manifesta como as necessidades internas da pessoa e seus 

relacionamentos. A outra perspetiva atribui enfase ao comportamento externo da pessoa e ao modo como as 

instituições podem motivar os seus colaboradores de forma a alcançarem os objetivos e a preencherem as 

necessidades dos seus membros. Internamente, as pessoas são motivadas por fatores de autorrealização, o que 

normalmente é demonstrado pelo desejo de desenvolverem as suas forças e desempenharem funções da melhor 

forma que lhes é possível. Correlacionado com isto, Carnevale (1990) associa à motivação o fator de interesse do 

individuo. Ou seja, quando os interesses do próprio colaborador são estimulados, a autoestima destes irá aumentar 

e, por sua vez, fará aumentar a sua motivação e o seu desempenho nas tarefas que lhe são incumbidas. Carnevale 

(1990) concluí que um dos aspetos que pode levar à falta de motivação no local de trabalho é a ausência de tarefas 

enriquecedoras. Ou seja, a motivação do colaborador pode aumentar caso a entidade empregadora resolva dar 

oportunidade ao colaborador para desempenhar tarefas com uma maior autonomia na tomada de decisões e atribuir-

lhe tarefas das quais este tenha um nível mais elevado de responsabilidade e controlo. 
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2.2 Tipos de Motivação 
 

Vroom (1995), na sua obra sobre motivação, explica que a maioria das teorias contemporâneas tem origem 

no princípio do hedonismo, cujo principal pressuposto é o de que o comportamento é sobretudo direcionado ao 

prazer, de forma a afastar a dor. Paralelamente, definiram-se dois grandes tipos de motivação, a motivação intrínseca 

e a motivação extrínseca. Outros autores classificam a motivação de forma distinta, usando os termos endógena e 

exogénea. 

A motivação intrínseca, segundo Tadeucci (2011), pode ter origem em diferentes fatores como, por 

exemplo, motivos emocionais relacionados com o equilíbrio psicológico, raiva, medo e ansiedade. Pode, também, 

derivar de motivos cognitivos, que se baseiam nos conhecimentos da pessoa, na sua crença e opiniões. E, ainda, 

decorrer de motivos biológicos, que levam as pessoas a ter diferentes abordagens consoante a sua condição física. 

Tadeucci (2011) refere, ainda, que “a motivação extrínseca baseia-se no pressuposto de que o comportamento vai 

decorrer em determinada situação e não em outra. Implica uma interação entre o sujeito e o ambiente” (p.13).  Por 

outro lado, Ward (1998) realça que “a motivação intrínseca se verifica quando fico satisfeito com minhas realizações” 

(p.119), e a motivação extrínseca verifica-se “quando fico satisfeito com as realizações do meu pessoal” (p.119).  

Cunha, Rego, Cunha e Cardoso (2005) realçam que motivação intrínseca é o entusiasmo que o trabalhador 

apresenta face a uma tarefa que terá de elaborar. Já a motivação extrínseca desenvolve-se pelo comportamento 

adotado pelas pessoas, tendo em vista a recompensa. Para Lopes, Palma e Lopes (2016), os “motivos intrínsecos 

são aqueles que são satisfeitos por reforços internos, não estando dependentes dos objetivos externos”, enquanto 

os “motivos extrínsecos, ao contrário, dependem das necessidades que têm de ser satisfeitas por reforços externos” 

(p.283).  

Por outro lado, Tamayo e Paschoal (2003) consideram que a motivação endógena engloba fatores como 

as atitudes, as metas, a autoestima, a equidade e as expetativas. Em contrapartida, a motivação exógena recai sobre 

as necessidades, recompensas, recursos materiais e fatores sociais. Contudo, muitos autores não possuem a 

mesma opinião sobre estes tópicos. Por exemplo, Mota (2013) refere que as necessidades estão incluídas na 

motivação endógena, o que cria aqui um conflito de ideias. 

De uma forma sumária, pode-se concluir que a motivação intrínseca é aquela em que estamos motivados 

para realizar uma dada tarefa porque gostamos de a desempenhar. Enquanto a motivação extrínseca tem em vista 

a recompensa que se irá obter no final do cumprimento de determinada tarefa. 
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2.3 Teorias da motivação  
 

As teorias da motivação, consoante Berry (1997), podem ser distinguidas entre teorias do conteúdo e teorias 

do processo. Por um lado, o autor considera que as teorias de conteúdo se preocupam com a identificação dos 

conteúdos de uma estrutura motivacional, dando ênfase às necessidades, aos motivos e aos incentivos subjacentes 

a um comportamento. Por outro lado, o autor compreende que as teorias do processo atendem a uma envolvente 

mais dinâmica e visam levar o individuo a realizar um esforço para atingir determinado objetivo. A tabela 1 identifica 

as principais propostas teóricas.  

 

Tabela 1: Teorias da Motivação 
 

Teorias de Conteúdo Teorias de Processo 

Hierarquia das necessidades de Maslow Teoria da definição de objetivos de Locke e Latham 

A teoria de ERG, de Alderfer A teoria da Equidade de Adams 

A teoria dos motivos, de McClelland 
Modificação do comportamento Organizacional,  
de Luthans e Kreitner 

A teoria bifatorial, de Herzberg A teoria das Expectativas, de Vroom 

O modelo das caraterísticas da função,  
de Hackman e Oldham 

A teoria da avaliação cognitiva, de Deci 

 

2.3.1 Teorias de Conteúdo  
 

• Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow 
 

A teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow foi criada por Abraham Maslow e deu origem a que 

vários outros autores emitissem o seu parecer, face à mesma, nas suas obras. Alguns deles foram Cunha et al. 

(2005), Mortensen (2010), Pereira (2007), Franco (2008), Chiavenato (2014) e Krumm (2005).  

A proposta de Maslow inclui uma hierarquia de cinco categorias de necessidades, como demonstra a figura 

1. Esta teoria defende que as principais causas motivadoras são as necessidades por satisfazer (Cunha et al, 2005). 

As necessidades fisiológicas pretendem satisfazer a fome, a sede e o sono, ou seja, incluem-se nas necessidades 

básicas de vida (Mortensen, 2010; Pereira, 2007). Estas necessidades correspondem “ao nível mais elementar  da 

existência humana.” (Cunha et al., 2005, p. 104). Já as necessidades de segurança englobam a necessidade de 

nos sentirmos seguros física e psicologicamente (Mortensen, 2010). De modo a aprofundar estas necessidades, 

acrescenta-se que “um ambiente seguro, sem ameaças, principalmente ao seu bem-estar e à sua vida, é a busca 
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nesse estágio de motivação” (Franco, 2008, p.71). 

 
 

 
 

Figura 1- Pirâmide da hierarquia das necessidades de  Maslow 

 

As necessidades sociais ou de amor correspondem à satisfação dos relacionamentos interpessoais, onde 

se pretende uma relação positiva com as pessoas (Cunha et al., 2005). As boas relações pessoais são um fator 

relevante para o comportamento humano (Chiavenato, 2014). As necessidades de estima referem-se à ambição de 

alcançar o respeito e status social (Franco, 2008). Por último, a necessidade de autorrealização fica satisfeita quando 

fazemos exatamente aquilo que queremos e gostamos (Cunha et al. 2005). Estas necessidades são “uma categoria 

aberta que corresponde a cada um se tornar naquilo que é capaz de ser (Pereira, 2007, p.227). Assim sendo, este 

patamar das necessidades é considerado um nível intrínseco, os restantes níveis desta pirâmide são extrínsecos 

(Cunha et al., 2005). 

Pereira (2007) desenvolve uma crítica a Maslow que incide sobre a generalização dos valores da hierarquia, 

pois estes podem variar de cultura para cultura. Ao mesmo tempo, Cunha et al. (2005) criticam a teoria de Maslow 

por esta assumir uma ordem específica das necessidades, sendo fixa para qualquer indivíduo. 

 

• A teoria de ERG, de Alderfer 
 

A teoria de Alderfer pode ser considerada uma variação do estudo de Maslow, onde as inicias “ERG” 

significam a Existência, o Relacionamento e o Crescimento (Cunha et al., 2005). Estes termos são estipulados como 

as necessidades de Alderfer, que podem ser o reflexo das necessidades de Maslow. A necessidade de existência 

agrupa o conceito das necessidades fisiológicas e de segurança (Cunha et al., 2005). Já as necessidades do 

relacionamento correspondem às necessidades sociais e de estima, enquanto que as de crescimento apenas se 
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ligam às necessidades de autorrealização (Cunha et al., 2005). O que difere esta teoria da de Maslow é o facto de 

haver mais flexibilidade entre os níveis desta hierarquia, o que indica que a mesma pessoa pode estar motivada em 

simultâneo por necessidades de mais que um nível (Cunha et al., 2005). 

 

• A teoria dos motivos, de McClelland 
 

Rocha (1997) e Cunha et al. (2005) foram alguns dos autores que emitiram parecer sobre a teoria dos 

motivos de McClelland. A teoria dos motivos aborda as diferenças entre as pessoas, atendendo apenas às 

necessidades básicas fundamentais, as quais restringem a postura das pessoas no seu trabalho (Rocha, 1997).  

Esta teoria engloba os motivos de sucesso, os afiliativos e os de poder. O primeiro motivo verifica-se quando 

o individuo pretende alcançar metas elevadas, mas reais, isto é, atende a riscos moderados, tem o poder de iniciativa 

e reage de forma positiva à competição. Os motivos de afiliação indicam que o individuo procura relações fortes com 

as pessoas, bem como se preocupa em fazer amizades e reatar relações. Ou seja, consideram mais importantes as 

relações do que as tarefas. Por último, o motivo do poder visa influenciar os outros, tentando assumir posições de 

liderança, prestígio e assumindo riscos elevados (Cunha et al.,2005). 

 

•  A teoria bifatorial, de Herzberg 
 

A teoria bifatorial foi criada por Frederick Herzberg, porém muitos outros autores demonstraram interesse 

em estudar a sua obra e emitiram os seus pareceres sobre a mesma. Entre eles está Rocha (1997), Cunha et al. 

(2005) e Chiavenato (1994). 

A teoria bifatorial tem por base o ambiente externo e o trabalho do indivíduo (Chiavenato, 1994). Esta teoria 

distingue fatores higiénicos de fatores motivadores (Rocha, 1997; Chiavenato, 1994; Cunha et al., 2005). Os fatores 

higiénicos correspondem a aspetos inerentes ao ambiente profissional do individuo como, por exemplo, o salário, 

benefícios sociais, regulamentos internos, oportunidades existentes, conforto e relacionamentos. Contudo, 

Chiavenato (1994) refere que estes fatores são limitados e que se destinam apenas a evitar o descontentamento. 

Os fatores motivadores correspondem aos aspetos relacionados com as funções do individuo no trabalho. Estes 

aspetos podem envolver um sentimento de crescimento, realização profissional, promoções, um uso pleno das 

habilidades pessoais e um enriquecimento ou ampliação do cargo. 

Contudo, esta teoria também é alvo de algumas críticas, como descreve Cunha et al. (2005) ao mencionar 

que alguns aspetos destes fatores podem desencadear tanto atitudes positivas como negativas. Exemplo disto são 

os relacionamentos com os chefes de trabalho, que podem ter um impacto positivo ou negativo no individuo. 
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•  Modelo das caraterísticas da função, de Hackman e Oldham 
 

A Modelo das caraterísticas da função foi desenvolvido por Hackman e Oldham e deu origem a que outros 

autores emitissem o seu parecer nas suas obras.  

Este modelo procura respostas para um problema relacionado com as caraterísticas do trabalho, ou seja, 

o que o torna motivador ou desmotivador (Cunha et al., 2005). Existem cinco fatores que contribuem para que um 

trabalho seja motivador, são eles a variedade, a identidade, o significado, a autonomia e o feedback (Cunha et al., 

2005). A variedade baseia-se na multiplicidade de conhecimentos e atividades que uma função exige, isto é quanto 

menos diversificada for uma função, mais rotineira esta será e, portanto, desmotivadora (Cunha et al., 2005). A 

identidade é entendida como o reconhecimento que uma unidade de trabalho proporciona (Cunha et al., 2005). Isto 

é, um quadro de um artista representa um elevado grau de identidade, pois o artista envolveu-se com a peça de 

início ao fim e isso irá contribuir para que este se identifique bastante com aquilo que produziu (Cunha et al., 2005). 

Se continuarmos com o exemplo anterior, podemos também usar a premissa de que uma peça de um artista 

também pode causar impacto ao público que o aprecia. O significado diz respeito ao trabalho, isto é, baseia-se na 

influência que um trabalho exerce na vida dos outros, dentro e fora de uma organização (Cunha et al., 2005). Outro 

fator que pode contar para um trabalho motivador é a autonomia, a qual se refere à independência e à forma como 

o trabalho é levado a cabo. O feedback é a quantidade e a qualidade da informação sobre o progresso do seu 

trabalho (Cunha et al., 2005).  

 

2.3.2 Teorias de Processo 
 

• Teoria da definição de objetivos de Locke & Latham 
 

A teoria da definição dos objetivos foi delineada por Edwin Locke e Gary Latham e esta também foi objeto 

de estudo e avaliação crítica por vários outros autores. Alguns desses autores são Cunha et al. (2005), Konh (1998) 

e Maçães (2014). Cunha et al. (2005) consideram que esta teoria procura os objetivos que levarão os indivíduos a 

atingir os níveis de desempenho mais elevados. Ela considera que o que motiva as pessoas é o alcance dos objetivos 

e, para isso, importa identificar o tipo de objetivos que proporcionam mais atenção, esforço e persistência. Os autores 

desta teoria consideram que os objetivos mais importantes são aqueles que combinam um conjunto de 

características que ficaram conhecidos como objetivos “SMART”. Estes caracterizam-se por serem específicos e 

alargados, mensuráveis, concordados e alcançáveis e realistas (Cunha et al., 2005). 

Konh (1998) realçou, com base na teoria de Locke & Latham, que existem seis componentes importantes: 

influencias externas, influências interativas, fatores internos, objetivos, feedback e desempenho. Sobre influências 

externas, o autor inclui autoridade, pressão, recompensas e incentivos. Relativamente a influências interativas, ele 
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expõe que se baseiam na participação com os grupos, subordinados e superiores no processo de definir objetivos. 

No que diz respeito aos fatores internos, é mencionada a autoestima e a necessidade de autorrealização. Por 

objetivos, Konh (1998) considera aquilo que se pretende alcançar, estando estes objetivos conectados com o 

feedback, pois é preciso acompanhar o processo de atingir o objetivo, e sem este tópico é muito difícil melhorar os 

níveis de desempenho. 

Segundo Cunha et al. (2005), é importante que as pessoas concordem com os objetivos, isto é, a aceitação 

é um fator decisivo para o sucesso dos objetivos definidos. Outros aspetos importantes para o sucesso dos objetivos 

definidos são a participação e o feedback. A participação consiste “no estabelecimento conjunto de objetivos entre 

superiores e subordinados” (Cunha et al. 2005, p.117). Outro aspeto é o trabalhador estar informando sobre o 

progresso que ele tem alcançado. Por outro lado, para Maçães (2014), o feedback deve existir para facilitar o controlo 

e acompanhamento dos objetivos estipulados, sendo que “na ausência de feedback, a pessoa não dispõe de 

informação sobre a aceitabilidade do plano ou do esforço realizado para o alcance dos objetivos” (Cunha et al. 2005, 

p.117). 

A principal crítica apontada a esta teoria, segundo Cunha et al. (2005), é “o facto de, ao focar as pessoas 

numa meta, se diminuir a probabilidade de as levar a produzir outros comportamentos” (p.117), os quais podem 

ser igualmente importantes para a organização.  

 

• Teoria da equidade, de Adams 
 

A Teoria da equidade, criada por Adams, também foi objeto de estudo por outros autores, os quais 

exprimiram o seu entendimentos nas respetivas obras. Um deles foi Cunha et al. (2005), os quais referem que esta 

teoria é abordada através da necessidade de obter justiça, tanto na vida particular como organizacional, sendo este 

aspeto a raiz desta teoria. Ou seja, “a teoria da equidade defende fundamentalmente a necessidade de justiça no 

local de trabalho.” (Cunha et al. 2005, p.112). A ideia simples desta teoria, mas que em simultâneo tem um grande 

impacto no trabalhador, resume-se na comparação dos contributos que este proporciona à organização, com os 

benefícios que este obtém dela, ou seja, “quanto mais investe mais recebe” (Cunha et al. 2005, p.112). 

Para avaliar esta relação, entre aquilo que contribuem e aquilo que recebem, os indivíduos recorrem a 

diversos aspetos de referência. Como por exemplo, entre a comparação das suas expetativas e a realidade, através 

de colegas de trabalho da mesma organização ou outros indivíduos que desempenhem funções semelhantes noutra 

organização. A partir desta avaliação, segundo Cunha et al. (2005) surgem dois tipos de equidades estipuladas na 

teoria de Adams, a equidade interna e a externa. A primeira baseia-se na comparação entre colegas de trabalho que 

executam as mesmas funções e a segunda acontece através do mesmo procedimento, porém com indivíduos fora 

da organização (por exemplo, quando um gerente de um banco compara a sua situação com a de outro gerente de 
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um banco concorrente).  

 

• Codificação do comportamento organizacional, de Luthans e Kreitner  
 

A teoria da modificação do comportamento organizacional foi criada por Luthans e Kreitner e deu origem a 

que outros autores emitissem o seu parecer nas suas obras. Um deles foi Cunha et al. (2005) que realçam que os 

comportamentos são influenciados através da observação dos comportamentos dos outros que rodeiam o individuo. 

Cunha et al. (2005) têm em consideração duas ideias sobre aquilo em que um comportamento se baseia. Uma 

delas assenta no facto de um comportamento ser uma resposta ao meio envolvente. Já a outra ideia considera um 

comportamento como uma resposta aprendida, que afeta o meio que rodeia o individuo. Os autores reforçam ainda 

que esta teoria dá ênfase aos aspetos que motivam os comportamentos desejados e àqueles que geram 

comportamentos indesejados, estabelecendo, desta maneira, quatro fatores que podem ser usados para provocar 

diferentes comportamentos, os quais, Cunha et al. (2005) mencionam como reforços ou ocorrências. 

Existe o comportamento que, caso seja o pretendido pela organização, conduz a uma recompensa 

proporcional ao desempenho, referindo-se Cunha et al. (2005) ao reforço positivo. O oposto a este reforço aplica-se 

quando se fala numa punição, que consiste em consequências negativas para comportamentos negativos. Contudo, 

é preciso ser cauteloso na aplicação desta medida, pois a punição pode gerar comportamentos emocionais adversos 

ao recetor da punição. Um pouco distinto da punição é a extinção, que remove um reforço positivo, de forma a que 

um comportamento indesejado seja anulado. Por último, temos o reforço negativo, que consiste na “suspensão de 

uma contingência indesejada devido ao surgimento do comportamento desejado” (Cunha et al. 2005, p.114). Por 

outras palavras, a teoria de Luthans e Kreitner, como referem Cunha et al. (2005), visa cultivar comportamentos 

desejados pela organização através de estratégias de reforço, nomeadamente reforço positivo e reforço negativo, e 

desmotivar comportamentos indesejados recorrendo à extinção e à punição. 

 

• A teoria das Expectativas, de Vroom 
 

A criação da teoria das expetativas deu-se em 1964 e deve-se a Vroom, tendo sido estudada e analisada 

por vários outros autores, entre eles Rocha (1997), Cunha et al. (2005) e Chiavenato (1994). 

Rocha (1997) refere que esta teoria considera o modo como as pessoas relacionam o esforço, o 

desempenho e a recompensa no processo de motivação. Rocha (1997) considera que há esforço quando um 

individuo depreende que um eficaz desempenho o leva a recompensas muito valiosas, podendo esta recompensa 

ter natureza intrínseca ou extrínseca. Isto é, se a recompensa se trata de um aumento na remuneração, por exemplo, 

fala-se em recompensa extrínseca, mas se nos referirmos à autorrealização, estamos perante recompensas 

intrínsecas. Cunha et al. (2005), por outro lado, realçam o conceito de instrumentalidade. Este fator baseia-se no 
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quanto uma recompensa influencia o acesso a uma outra recompensa. Com isto compreenda-se o exemplo de um 

individuo poder desejar boas recompensas monetárias na medida em que essas recompensas lhe dão acesso a um 

estilo de vida desejado, por exemplo, automóveis de luxo, roupas caras e uma maior segurança financeira. 

Anos mais tarde, outos autores fizeram modificações a esta teoria. Rocha (1997) realça que o trabalho de 

Porter e Lawler vem esclarecer que deve ser mantida a relação causal entre o desempenho e a satisfação e nunca 

entre a satisfação e o desempenho. Isto porque o desempenho tem origem em diversas causas, incluindo, por 

exemplo, os equipamentos e o tipo de liderança. Segundo Rocha (1997), esta teoria dá uma perspetiva muito 

abrangente do processo de motivação, direcionando os indivíduos a atuarem apenas quando determinado 

comportamento os conduz aos resultados desejados. Neste sentido, a perceção individual do processo de motivação 

é fundamental.  

 

• A teoria da avaliação cognitiva, de Deci 
 

A teoria da avaliação cognitiva foi criada por Deci, tendo sido objeto de estudo por outros autores, os quais 

exprimiram o seu entendimento nas respetivas obras. Segundo Cunha et al. (2005), o contributo mais importante 

da teoria, foi a introdução da causalidade onde são distinguidos os quatro tipos de causalidade, a extrema, a 

introjetada, a identidade e a intrínseca. Como mencionam Cunha et al. (2005), a causalidade extrema é aquela que 

se baseia num comportamento influenciado por regras ou por medo da punição. A introjetada vem do interior do 

individuo, levando a uma reflexão das suas ações que podem provocar sentimentos de culpa ou ansiedade. A 

identificada rege-se pelos valores e necessidades do individuo, e a intrínseca resulta num comportamento motivado 

ao prazer que recebe ao desempenhar uma dada tarefa. Segundo Cunha et al. (2005), para esta teoria deve-se ter 

em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos, pois os indivíduos são motivados por um conjunto de fatores de ambas 

as vertentes. 

 

 2.4 Alguns estudos anteriores sobre motivação em contexto de organizações de saúde  
 

 O presente subcapítulo destaca um conjunto de estudos, anteriormente realizados, acerca da motivação no 

trabalho, nomeadamente os estudo de Toode, Routasalo, Helminen e Suominen (2015), de Temesgen, Ejigu, 

Weldegebreal e Woldie (2016), de Charalambous, Konstantinos e Talias (2017), e de Estudo de Watts (1992). Estes 

foram os estudos selecionados pois das investigações encontradas acerca da motivação, a sua incidência é em 

médicos e enfermeiros. Como tal, procurou-se apresentar alguns estudos associados a este grupo de profissionais, 

pelo facto de incidirem no contexto hospitalar, dando enfase a ambientes mais críticos. Como o continente africano 

onde o sistema de saúde se apresenta bastante debilitado e ainda o estudo incidente na Grécia devido à crise 

económica e financeira. Além disto, é apresentado o estudo de Toode et al. (2015) realizado na Estónia que incide 
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sobre vários hospitais. Com este estudo, ainda que a sua incidência seja em enfermeiros, o objetivo é transmitir o 

entender deste profissionais pertencentes a um ambiente menos critico, hostil e mais aproximado ao território 

português.  

 Por outro lado, sobre administrativos, recursos humanos e contabilistas que exercem funções nas 

instituições hospitalares houve dificuldade em encontrar estudos vocacionados para analisar a motivação destes 

profissionais. Assim sendo, para se conhecer o entender destes profissionais acerca deste tema é apresentado um 

estudo incidente noutro contexto de trabalho, mais concretamente, Watts (1992) aplica o seu estudo na universidade 

da Virgínia.    

 

2.4.1 Estudo de Toode, Routasalo, Helminen e Suominen (2015) 
 

O estudo de Toode et al. (2015) foi realizado na Estónia, incidindo sobre vários hospitais, a fim de perceber 

como os fatores individuais e organizacionais influenciam a motivação dos enfermeiros. Neste estudo foram 

abordados vários fatores intrínsecos e extrínsecos que, segundo Toode et al. (2015), encontram-se explicados a 

seguir: 

• Fatores intrínsecos: impulsos que vêm do próprio e são do seu próprio interesse. 

• Fatores extrínsecos: impulsos influenciados pelo exterior ou que são impostos e regulados por terceiros. 

Face a isto, é dito por Toode et al. (2015) que em estudos anteriores foi constatado que quanto mais os 

indivíduos fossem interpolados para realizar as suas tarefas e fossem alvo de uma maior supervisão, existia uma 

tendência para o enfermeiro demonstrar menos interesse, menos gosto pela tarefa e necessidade de mais esforço 

para a realizar. Pelo contrário, alguma autonomia proporcionada pelos supervisores podia gerar mais determinação 

própria para realizar as suas funções. 

Toode et al. (2015), na discussão dos resultados do seu estudo, verificaram que apenas uma proporção 

baixa-média dos enfermeiros questionados eram motivados por fatores extrínsecos, como o salário. A maioria não 

valorizava muito estes fatores, pois o que realmente valorizavam era o gosto pela sua profissão. 

Contudo, existe uma certa correlação entre as motivações pessoais com alguns fatores externos, 

nomeadamente, idade, tempo de trabalho, posição hierárquica e formação profissional. Isto porque, segundo Toode 

et al. (2015), estes enfermeiros chegam ao pico da sua carreira entre os 25-30 anos e consoante os anos de trabalho 

os fatores intrínsecos que os motivam podem mudar. Em vez de serem influenciadas por fatores intrínsecos, com o 

passar do tempo, esses fatores podiam se tornar extrínsecos.  

Em conclusão, Toode et al. (2015) referem que os enfermeiros por si estudados eram motivados por 

motivos intrínsecos. A formação profissional também era um aspeto bastante importante nas suas carreiras e a 

duração dos turnos também tinha bastante impacto na sua motivação, disposição e na duração que estes 
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permaneciam na unidade hospitalar. 

Exposto isto, Toode et al. (2015) mencionam que tal representava um desafio para a gestão desses 

hospitais, na medida em que deviam desvendar formas de como continuar a motivar intrinsecamente os enfermeiros 

ao longo do tempo. 

 

2.4.2 Estudo de Temesgen, Ejigu, Weldegebreal e Woldie (2016) 
 

Na região West Amhara, Ethiopia, um país que se situa no continente africano, foi realizado um estudo 

sobre a motivação dos profissionais de saúde em 8 hospitais. Nesta região, segundo Temesgen et al. (2016), o 

sistema de saúde apresenta-se bastante debilitado, ineficiente e por vezes pouco seguro. Sendo uma região bastante 

afetada pela malária, HIV, mortalidade infantil, pobreza e fome, manter equilibrado o sistema de saúde revela-se um 

desafio difícil. Implementar sistemas que realmente funcionem torna-se um ponto crucial nestas regiões e a 

motivação dos profissionais é uma componente chave para que estes sistemas de saúde funcionem.  

Para analisar este tema da motivação dos profissionais de saúde, os autores do estudo entrevistaram 304 

colaboradores através de questionários estruturados, de forma a obter informação pessoal do colaborador e perceber 

o seu nível de motivação através de vários indicadores. Em média, os médicos têm o nível de motivação mais alta 

quando comparados com enfermeiros e outros funcionários de saúde. Relativamente à variável género, também foi 

verificado que as mulheres apresentavam um nível de motivação mais alto que os homens. Relativamente à idade, 

os autores concluíram que este indicador teve impacto negativo na motivação dos colaboradores. Ou seja, à medida 

que a idade aumentava, a motivação diminuía.  

No estudo de Temesgen et al. (2016) foram identificados fatores que podem levar à motivação: 

• Boa liderança e supervisão; 

• Melhor uso da avaliação de desempenho; 

• Criação de oportunidades de progressão da carreira; 

• Fornecimento de equipamentos necessários; 

• Boa comunicação e melhoria dos sistemas de feedback. 

Segundo Temesgen et al. (2016), os resultados do estudo revelam que a motivação dos profissionais não 

é significativamente afetada pela remuneração, constando-se, antes, a necessidade de melhoria de ferramentas de 

gestão de recursos humanos e equipamentos.  
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 2.4.3 Estudo de Charalambous, Konstantinos e Talias (2017) 
 

Charalambous et al. (2017) realizaram um estudo na Grécia, onde foram estudados os fatores motivadores 

de 118 médicos e 217 enfermeiros, num período de crise e austeridade. A motivação pode sofrer com estes períodos 

de crise económica e financeira, porque pode causar na população ativa alguma insegurança, stress, fracas 

condições de trabalho e pode significar algum impacto negativo no salário. Charalambous et al. (2017) procuraram, 

então, perceber quais os aspetos motivadores que o hospital proporcionava a estes médicos e enfermeiros, assim 

como analisar, consoante a perceção de cada um dos entrevistados, quais os fatores de motivação de maior 

importância, tendo-se destacado o salário, o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, e a segurança no 

emprego.  

Acerca da variável salário, os dados produzidos revelam que são os enfermeiros que dão maior importância 

ao salário, comparativamente com os médicos. Isto pode acontecer pelo facto de os médicos auferirem 

renumerações mais elevadas. O desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, bem como o gosto pela área e 

pelo seu trabalho, têm também bastante influência na motivação dos profissionais. O sentimento de segurança no 

emprego foi outro fator motivador a que tanto enfermeiros como médicos deram bastante enfâse. 

Exposto isto, constata-se que em períodos de maior dificuldade económica tende a ser observado um maior 

impacto dos fatores extrínsecos, porque a conjuntura económica pode influenciar diretamente o estilo de vida e os 

rendimentos das famílias e empresas. 

 

2.4.4 Estudo de Watts (1992) 

 

A pesquisa de estudos sobre motivação em contexto de organizações de saúde revela que estes tendem a 

incidir em profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Sobre administrativos, recursos humanos e 

contabilistas que exercem funções nas instituições hospitalares, verifica-se maior dificuldade em encontrar 

investigações que analisam a motivação destes profissionais. Um desses estudos foi realizado por Watts (1992), o 

qual destaca que as funções administrativas são vitais para qualquer setor empresarial, pois contribuem para o seu 

funcionamento. Segundo Watts (1992), estes profissionais, maioritariamente mulheres, enfrentavam vários 

problemas, por exemplo: 

• Compensação mais baixa que os homens; 

• Falta de progressão na carreira; 

• Oportunidades de crescimento; 

• Escassez de desafio. 

Watts (1992) aplicou um questionário a 165 mulheres empregadas no setor administrativo, na universidade 
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da Virgínia. Esta amostra foi selecionada porque estas mulheres, segundo o autor, participaram num programa de 

desenvolvimento de carreiras patrocinado pela universidade, no qual lhes foi permitido desenvolver várias atividades. 

 Ao longo do estudo, Watts (1992) analisou as suas orientações e motivações face à carreira, tendo 

percebido que, por mais distinta que possa ser a sua orientação, as motivações revelam-se semelhantes. Através 

do estudo, Watts (1992) verificou que nenhuma das entrevistadas mencionou que estava a progredir na carreira. A 

maioria das profissionais apenas possuía uma orientação para segurança e estabilidade profissional. 

Watts (1992) verificou que 55% das entrevistadas expressaram que a sua principal motivação era manter o 

seu estilo de vida e que o salário também tinha grande impacto, em vez da progressão na carreira. Ao mesmo tempo, 

40 % das participantes referiu que a família era mais importante do que o trabalho e que um horário flexível era 

apreciado para conseguirem passar mais tempo com a família. 

Watts (1992) concluiu que muitas das mulheres que exerciam funções administrativas adotavam uma 

postura passiva face à sua carreira, isto porque deixavam-se influenciar pela perceção de falta de progressão na 

carreira e falta de formação. As suas motivações primárias eram o vencimento e a interação social, seguidas da 

flexibilidade de horário, pois era importante para desfrutar de mais tempo com a família. 

Assim, o estudo de Watts (1992) deixa algumas recomendações à direção da organização, a fim de 

melhorar a motivação dos seus profissionais: 

• Proporcionar um horário de trabalho flexível; 

• Estruturar tarefas de trabalho para fornecer informações acerca dos objetivos organizacionais; 

• Realizar ações de formações dirigidas para a obtenção de conhecimentos e habilidades; 

• Fomentar a interação social e atividades de carater social;  

• Adotar medidas para ajudar estas profissionais a perceber o que desejam do trabalho e o que pretendem 

exportar do trabalho para a sua vida profissional. 
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3. Apresentação do Estudo  
 

Este capítulo é dedicado à apresentação do estudo. Começa com a descrição desta investigação, 

relembram-se as questões de partida e, posteriormente, são expostos os objetivos do estudo. O segundo 

subcapítulo prende-se à metodologia adotada neste estudo. Segue-se a exibição da população e 

consequentemente da amostra.  Ainda neste subcapítulo, encontra-se o perfil pessoal dos entrevistados, as 

categorias profissionais, a antiguidade na instituição, a descrição do número de filhos dos profissionais e os 

horários de trabalho dos colaboradores. Para terminar encontra-se a codificação da amostra em estudo e súmula 

dos seus atributos, através da tabela 4. 

 

3.1 A investigação, as Questões de Partida e os Objetivos 
 

Os estudos desenvolvidos sobre este tema incidem frequentemente sobre médicos e enfermeiros, como 

realçado no capítulo anterior. Nota-se menor atenção é conferida os profissionais pertencentes a departamentos 

administrativos, os quais também têm um papel fulcral para o desenvolvimento do hospital. Nesta investigação vai 

ser dada atenção a este grupo de profissionais, dada a relevância do trabalho que desenvolvem.  

Também estes profissionais usam as greves e manifestações como forma de se fazer ouvir e expressar a 

sua opinião, como comprova o Jornal Económico na publicação de 30 de abril de 2018, quando refere que a greve 

em causa não inclui médicos nem enfermeiros. Trata-se de um aspeto que tem distinguido os profissionais 

administrativos do setor de saúde daqueles profissionais que exercem idênticas funções noutras setores de atividade. 

Subjacente a isto, estarão os fatores que contribuem para a desmotivação no trabalho destes colaboradores. Neste 

sentido, a finalidade central deste estudo é perceber o que realmente motiva e desmotiva este grupo de 

colaboradores de um hospital, localizado na região Norte de Portugal. 

Assim sendo, relembram-se as questões de partida deste estudo: 

• Na perspetiva dos entrevistados, qual a sua motivação para desempenhar as suas funções?  

• Que fatores contribuem para a sua motivação? 

• Que fatores provocam a sua desmotivação? 

• Qual o impacto para a organização resultante da existência de profissionais motivados? E desmotivados? 

• A motivação do colaborador influencia o seu comportamento na organização? 

• Qual a importância de se estar motivado no local de trabalho? 

• O que se pode fazer/melhorar para motivar os profissionais a nível organizacional? 
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Atendendo às questões de partida, os objetivos do presente estudo são os seguintes:  

• Perceber se os entrevistados estão motivados ou desmotivados no seu local de trabalho; 

• Identificar e compreender os fatores de motivação e desmotivação, e a medida em que estes influenciam 

os seus comportamentos; 

• Conhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar a motivação dos profissionais; 

 

3.2 Metodologia adotada no estudo 
 

No contexto de uma investigação, a pesquisa é um mecanismo dotado de razão que tem como finalidade 

dar respostas aos problemas que surgem (Cervo & Bervian, 1983; Gil, 1991). O presente estudo pretende conhecer 

o que motiva e desmotiva os profissionais de serviços administrativos na execução das suas funções, desenvolvidas 

num hospital localizado na zona Norte de Portugal. Estes profissionais pertencem ao departamento administrativo, 

ao departamento de contabilidade e ao departamento de recursos humanos. Atendendo ao propósito deste estudo, 

esta investigação assume um caráter exploratório. Numa fase inicial, foi observado o funcionamento do hospital, 

assim como estabelecida uma interação com os profissionais, a qual permitiu captar as informações expressas tanto 

verbalmente como fisicamente (expressão corporal). Para Gil (1991,1999), a pesquisa exploratória é aquela que 

apresenta uma relação mais próxima com o problema, visando torná-lo mais claro e conhecido. Este estudo 

apresenta, também, um perfil descritivo, pois procura descrever os aspetos de uma dada população ou fenómeno 

(Gil, 1999). No entanto, não se limita apenas a descrever os fatos como também os observa, analisa e relaciona 

sem, contudo, os manipular (Cervo & Bervian,1983). Neste contexto, vão ser descritos os fatores que motivam e 

desmotivam os profissionais, bem como aquilo que estes profissionais consideram que pode ser feito para melhorar 

a motivação a nível organizacional.  

Numa investigação diferenciam-se dois paradigmas: o positivista e o fenomenológico. Para Moreira (2007, 

p. 24), o paradigma positivista pode definir-se como “o estudo da realidade social utilizando o enquadramento 

concetual, as técnicas de observação e medição, os instrumentos de análise matemática e os procedimentos de 

inferência das ciências naturais”. Isto é, este paradigma atende a dados quantitativos, abrange amostras de grandes 

dimensões, e possibilita ao investigador o recurso a funcionalidades matemáticas por lidar com elementos 

quantificáveis. Esse tipo de estudo não implica um contacto próximo com os participantes uma vez que pode ser 

desenvolvido através de questionários, enviados via internet, sem qualquer contacto entre o investigador-entrevistado. 

Por outro lado, a fenomenologia visa “compreender a motivação das ações, o significado subjetivo atribuído pelo 

individuo ao seu comportamento: porque todo o comportamento, mesmo o mais ilógico na aparência, tem uma 

racionalidade íntima própria, um ‘sentido” interior’” (Moreira, 2007, p.32). Isto é, este último paradigma pretende 

estudar as ações e os comportamentos do ser humano, ou seja, analisar as atitudes que estão por detrás de 
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determinada ação do individuo. Em Portugal, pouco é, ainda, conhecido sobre o caso específico da motivação dos 

profissionais de serviços administrativos que trabalham em contexto hospitalar, pelo que é desenvolvido este estudo 

com base no paradigma fenomenológico, pois pretendo observar, descrever e compreender os fatores que motivam 

os profissionais em estudo.  

No que diz respeito ao processo de pesquisa, distingue-se entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. 

A pesquisa quantitativa foca-se em medir os fenómenos, recorrendo à análise e recolha de elementos numéricos, 

com base na estatística. Pelo contrário, a presente investigação assenta na pesquisa qualitativa pois não procura 

quantificar os resultados, mas sim produzir dados relacionados com os significados que as pessoas atribuem às 

suas experiências, como sugere Pope e Mays (2005). Ou seja, é destinada a compreender as razões que levam o 

sujeito a percecionar determinados aspetos pertencentes ao meio em que estão inseridos. Em traços gerais, o que 

se pretende é que os entrevistados esclareçam o que no seu entendimento contribui para estar motivado e o que 

estimula a desmotivação. Conhecidos estes fatores, tanto os colaboradores como a chefia do hospital poderão 

desenvolver várias medidas para gerir o melhor possível as situações prejudiciais à motivação no trabalho.  

Na presente investigação, a técnica de recolha de dados privilegiada é a entrevista, definida por Gil (1999) 

“como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo 

de obtenção dos dados que interessam à investigação” (p.117). Distinguem-se três tipos de entrevista: a entrevista 

estruturada, a entrevista não estruturada e a entrevista semiestruturada. A primeira envolve um conjunto de 

perguntas predefinidas pelo investigador, em que o entrevistado vai apenas responder a essas questões, não havendo 

margem para abordar outros temas que poderiam surgir se não houvesse esta limitação. Ao contrário desta, o 

investigador que opte pela entrevista não estruturada desenvolve as questões no momento em que se confronta com 

o entrevistado. Num nível intermédio, temos a entrevista semiestruturada, onde o entrevistador leva um guião com 

as questões centrais, mas pode colocar novas questões que se mostrem relevantes no decurso da entrevista, além 

de poder alterar a ordem das questões. Neste estudo, foi usada a entrevista do tipo semiestruturado porque permite 

beneficiar dessa flexibilidade. É, ainda, possível captar e registar não só as expressões verbais como também a 

linguagem corporal do entrevistado no momento em que as questões são colocadas, bem como utilizar as questões 

emergentes em posteriores entrevistas.  

  Para o presente estudo foi criado um guião de entrevista (Apêndice 7.1), composto por 21 questões que 

se encontram divididas em três grupos. O primeiro grupo centra-se em questões gerais sobre motivação, seguindo-

se questões sobre a motivação do indivíduo participante e finalizando com questões sobre a motivação da sua equipa 

de trabalho. 

As entrevistas foram realizadas entre 18 de junho de 2019 e 27 de setembro do mesmo ano, em salas do 

hospital em estudo, por se considerar que estas possuem um ambiente calmo, sereno e acolhedor para os 
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entrevistados e por possibilitarem uma interrupção menor do seu trabalho. As entrevistas tiveram uma duração 

mínima de 7 minutos e uma duração máxima de 26 minutos, sendo a média da duração das entrevistas de 16 

minutos. 

O hospital e respetivos funcionários não são identificados nesta investigação por uma questão de proteção 

de informações institucionais e pessoais. O processo de recolha de dados iniciou-se com um email e uma posterior 

conversa com a administração do hospital com o objetivo de se explicar o contexto e os objetivos deste estudo. Foi 

acordado com a administração do hospital o total anonimato do hospital e dos funcionários. Antes de se dar início 

às entrevistas foi explicado aos entrevistados o tema do estudo e o seu contexto, bem como garantido o anonimato 

do participante. Ao mesmo tempo, foi pedida permissão para a gravação das entrevistas e, como prova de 

autorização, foi assinado um consentimento de conformidade (Apêndice 7.2). Este documento foi feito em duplicado, 

tendo uma das partes sido entregue ao entrevistado e a outra assinada pelo mesmo, como prova de consentimento 

para a gravação das entrevistas. Esta gravação facilitou a análise e a interpretação das informações recolhidas. Após 

a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas de forma integral e posteriormente relidas com o objetivo 

de corrigir eventuais erros decorrentes da sua transcrição.  

Como suporte para a análise dos resultados foi desenvolvida uma grelha de análise (Apêndice 7.3). A grelha 

de análise referida foi desenvolvida com base nos dados que emergiram das quarenta entrevistas realizadas aos 

profissionais. 

 

3.3 População e Amostra do estudo 
 

Como já referido, este estudo é aplicado num hospital localizado na região Norte de Portugal. A população 

selecionada são os funcionários dos departamentos administrativo, de contabilidade e de recursos humanos. Esta 

escolha prende-se com o facto de os estudos em unidades de saúde frequentemente privilegiarem a população de 

médicos e enfermeiros. Assim sendo, este estudo contempla os profissionais que não são habitualmente alvo de 

estudos, mas que são igualmente importantes para o desenvolvimento da instituição. 

De entre um total de 56 profissionais pertencentes às áreas referidas, a amostra é composta por 40 

indivíduos correspondendo a aproximadamente 72% da população. Dos 40 participantes, 13 pertencem ao 

departamento de contabilidade, 19 ao departamento administrativo e 8 ao departamento de recursos humanos. 

A amostra encontra-se caracterizada segundo: o perfil pessoal, considerando o género, estado civil e idade 

dos entrevistados; as categorias profissionais, que vão desde auxiliares de ação médica a escriturários, 

administrativos, técnicos e psicólogos; a antiguidade na instituição, que se encontra compreendida numa escala que 

determina a quantidade de entrevistados em cada nível; a composição do agregado familiar, expresso através do 

número de filhos; e os horários de trabalho, podendo estes traduzir um sistema por turnos ou fixo. 
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3.3.1 Perfil pessoal (género, estado civil, idade) 
 

O perfil pessoal dos entrevistados neste estudo encontra-se sumariado na tabela seguinte:  
 

Tabela 2: Número de Entrevistados, por género, estado civil, idade 

 

Departamentos 
Género Estado Civil Idade  

Feminino Masculino Casados Solteiros Outros 
25 – 35 

Anos 
36 – 44 

Anos 
45 – 50 

Anos 

Administrativo 19 ─ 13 4 2 4 10 5 

Contabilidade 5 8 4 8 1 7 6 ─ 

Recursos 
Humanos 

8 ─ 4 2 2 3 3 2 

 

3.3.2 Categoria profissional e antiguidade na instituição  
 

Entre os indivíduos entrevistados pertencentes ao departamento administrativo, foram identificadas as 

categorias profissionais de escriturária, administrativa e assistente administrativa. Houve quem referisse que a sua 

categoria era técnica de serviços gerais, ou auxiliar de ação médica, apesar de se encontrarem a desenvolver funções 

no balcão de atendimento ao público. Estas pessoas reforçaram que já exerceram funções de auxiliar, mas, 

entretanto, progrediram na carreira, passando para o departamento administrativo. Todavia, a categoria presente 

nos seus cartões de identificação e nos seus recibos de vencimento permanece inalterada. A categoria de técnico 

de serviços gerais é atribuída a profissionais que, para além de exercerem funções de atendimento ao público nos 

balcões, exercem funções como técnicos de radiologia. Estes indivíduos frisaram que durante metade do mês 

exercem uma função e no restante tempo exercem a outra atividade, apesar de a sua formação de base incidir sobre 

a área da radiologia. 

Do departamento de Contabilidade foram identificadas as categorias de técnica superior de contabilidade, 

técnica de contabilidade principal, técnico de contabilidade, técnico superior administrativo, administrativo e 

assistente administrativo e escrituraria. Por outro lado, no departamento de recursos humanos verifica-se a categoria 

de técnico superior de recursos humanos, técnico de recursos humanos, técnico de recursos humanos principal, 

técnico de qualidade e psicólogo.   

Relativamente à antiguidade na instituição (sumariada na tabela 5), é de realçar que esta instituição conta 

com doze profissionais que pertencem ao hospital há mais de seis anos, o que sugere experiência e conhecimento 

por parte dos colaboradores. Esto indicia uma mais valia para o desempenho e desenvolvimento da organização.  
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Tabela 3: Antiguidade na instituição dos entrevistados por departamento 

 

Departamentos 
Antiguidade na Instituição 

 ≤ 5 Anos Entre 6-14 Anos ≥ 15 Anos 

Administrativo 4 5 10 

Contabilidade 2 6 5 

Recursos Humanos   3 1 4 

 

3.3.3 Número de filhos dos entrevistados e o horário de trabalho  
 

Mais de metade dos entrevistados (65%) tem filhos. Este fator poderá ser determinante quando for 

necessária alguma mudança de turno, ou alguma hora extra, pois tendo filhos a seu cargo, estes colaboradores 

estarão, em princípio, mais limitados em termos de horários. Todavia, no que diz respeito ao horário de trabalho, 

verifica-se que entre os participantes no estudo só os funcionários do departamento administrativo trabalham por 

turnos, uma vez que o Hospital está aberto das 8h às 20h para consultas e realização de exames. Os restantes 

departamentos têm horário fixo, das 9h às 17h, perfazendo sete horas diárias de trabalho.   

Nos gráficos seguintes pode analisar-se o número de filhos dos entrevistados segundo o departamento em 

que se inserem, bem como o número de entrevistado em regime de horário fixo e em regime horário por turnos: 

 

      

             Gráfico 1: Número de filhos dos entrevistados por departamento                 Gráfico 2: Horários dos entrevistados 
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3.3.4 Codificação da Amostra  
 

A cada um dos entrevistados foi atribuído um código, de forma a associar os excertos de entrevista ao 

respetivo participante. Este código é composto por uma ou duas letras dependendo do departamento em que se 

insere. Isto é, os entrevistados pertencentes ao departamento administrativo são designados como A1, A2, A3 e 

assim sucessivamente. O mesmo acontece com os profissionais pertencentes ao departamento de contabilidade 

(C1, C2, C3…) e com os profissionais inseridos no departamento de recursos humanos (RH1, RH2, RH3…). A tabela 

seguinte sumaria os atributos dos 40 entrevistados.  

 

Tabela 4: Codificação da amostra em estudo e súmula dos seus atributos  

 

 

Departamento Género Idade 
Estado 

Civil 
Nº 

Filhos 

Antiguidade 
na 

Instituição 

Regime 
de 

trabalho 

Categoria 
Profissional 

A1 Administrativo F 38 Casada 2 20 anos Turnos Escriturária 

A2 Administrativo F 46 Casada 1 17 anos Turnos Administrativa 

A3 Administrativo F 26 Solteira 0 3 anos Turnos Administrativa 

A4 Administrativo F 48 Casada 2 19 anos Turnos Administrativa 

A5 Administrativo F 37 Casada 2 1 ano Turnos Administrativa 

A6 Administrativo F 47 Divorciada 2 12 anos Turnos Administrativa 

A7 Administrativo F 47 Casada 2 20 anos Turnos Administrativa 

C8 Contabilidade M 34 casado 2 6 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica 
Superior de 

contabilidade 

C9 Contabilidade M 35 Solteiro 0 6 anos 
Horário 

Fixo 
Assistente 

administrativa 

C10 Contabilidade M 33 Solteiro 0 5 anos 
Horário 

Fixo 
Assistente 

administrativa 

C11 Contabilidade F 33 Solteira 0 9 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica de 
contabilidade 

principal 

C12 Contabilidade F 43 Casada 2 21 anos 
Horário 

Fixo 
Assistente 

administrativa 

C13 Contabilidade M 33 Solteiro 2 8 anos 
Horário 

Fixo 
Técnico de 

contabilidade 
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A14 Administrativo F 40 Casada 1 16 anos Turnos 
Assistente 

administrativa 

C15 Contabilidade M 44 Solteiro 0 16 anos 
Horário 

Fixo 

Técnico 
superior de 

contabilidade 

C16 Contabilidade F 40 Solteira 1 16 anos 
Horário 

Fixo 
Escriturária 

C17 Contabilidade F 42 Casada 1 17 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica 
superior 

administrativa 

C18 Contabilidade F 32 
União de 

facto 
2 8 anos 

Horário 
Fixo 

Administrativa 

C19 Contabilidade M 30 Solteiro 0 0,5 ano 
Horário 

Fixo 
Administrativa 

C20 Contabilidade M 37 Solteiro 0 14 anos 
Horário 

Fixo 

Técnico 
superior de 

contabilidade 

C21 Contabilidade M 40 Casado 2 15 
Horário 

Fixo 

Técnico 
superior de 

contabilidade 

A22 Administrativo F 43 Casada 3 8 Turnos Administrativa 

A23 Administrativo F 35 Casada 2 17 anos Turnos Escriturária 

A24 Administrativo F 39 Solteira 0 10 Turnos Escriturária 

A25 Administrativo F 35 Casada 2 16 anos Turnos Escriturária 

A26 Administrativo F 36 Casada 2 5 anos Turnos Escriturária 

A27 Administrativo F 44 Casada 2 15 anos Turnos 
Assistente 

administrativa 

A28 Administrativo F 46 Viúva 2 20 anos Turnos Administrativa 

A29 Administrativo F 42 Casada 2 21 anos Turnos Administrativa 

A30 
Administrativo/ 

Técnica 
F 25 solteira 0 2 anos Turnos 

Técnica de 
serviços gerais 

A31 Administrativo F 36 Solteira 1 9 anos Turnos 
Auxiliar de 

ação médica 

A32 Administrativo F 41 Casada 2 9 anos Turnos Escriturária 

RH33 
Recursos 
Humanos  

F 25 Solteira 0 3 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica de 
Recursos 
Humanos 
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RH34 
Recursos 
Humanos  

F 30 Solteira 0 5 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica de 
Recursos 
Humanos 

RH35 
Recursos 
Humanos  

F 38 Casada 1 15 anos 
Horário 

Fixo 
Psicóloga 

RH36 
Recursos 
Humanos  

F 33 Casada 0 13 anos 
Horário 

Fixo 

Técnico de 
Recursos 
Humanos 

RH37 
Recursos 
Humanos  

F 40 Casada 2 17 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica 
superior de 

recursos 
humanos e 
formação 

RH38 
Recursos 
Humanos  

F 47 Casada 0 20 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica de 
Recursos 
humanos 
Principal 

RH39 
Recursos 
Humanos  

F 47 Divorciada 0 19 anos 
Horário 

Fixo 

Técnica 
Superior de 

Recursos 
Humanos 

RH40 
Recursos 
Humanos  

F 37 Divorciada 1 4 anos 
Horário 

Fixo 
Técnica de 
Qualidade 
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4. Análise e discussão dos resultados 
 

A análise e discussão dos resultados vai ser desenvolvida com base nas 40 entrevistas realizadas a 

colaboradores de um hospital localizado na zona norte de Portugal. Após a sua realização foi criada uma grelha de 

análise das entrevistas que se encontra organizada por categorias temáticas, com as devidas dimensões de análise 

e as respetivas ocorrências (estas últimas, indicam o entrevistado que proferiu tal ideia). 

 

4.1 Discursos de motivação no trabalho 
 

Neste subcapítulo é analisado o conceito de motivação no trabalho, o impacto da motivação no 

comportamento dos profissionais, bem como, o nível de motivação dos entrevistados e o seu parecer face à 

motivação dos restantes colegas. 

 

4.1.1. O conceito de motivação no trabalho  
 

A presente dimensão de análise apresenta o entendimento dos entrevistados face ao conceito de motivação 

no trabalho. Este conceito, dependendo do entrevistado, é abordado de maneira diferente, sendo que os indicadores 

resultantes do discurso dos profissionais são apresentados na tabela seguinte.  

 

Tabela 5: Indicadores do conceito de motivação no trabalho 

 

Categorias 
de Análise 

Dimensões da 
Análise 

Indicadores Ocorrências 

Discursos de 
motivação no 

trabalho   

Conceito de 
Motivação no 

trabalho 

Incentivos da entidade 
empregadora 

A1, A2, C12, A21, A22, A28, RH38, RH39 

Reconhecimento do trabalho A1, A7, A31 

Gosto pela Profissão 
A2, A3, A4, C9, C12, C13, C18, C19, C21, 

A22, A23, A24, A27, A29, A31, RH33, 
RH40 

Impulsos e objetivos dos 
entrevistados 

C10, C11, C12, C13, A14, C16, C18, RH34, 
RH35 

Disponibilidade para as 
tarefas 

 C8, C12, RH34, RH37 

Vontade de trabalhar 
C10, C11, C12, C13, C15, C17, C19, C20, 
C21, A26, A30, RH33, RH34, RH36, RH37, 

RH40 
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Seguidamente, cada um dos indicadores é analisado e interpretado: 

 

• Incentivos da entidade empregadora 

 

Para alguns colaboradores entrevistados, a motivação é aquilo que a organização pode e deve fazer para 

os motivar no desenvolvimento do seu trabalho. Alguns dos entrevistados consideram que a motivação se baseia 

nos incentivos dados pela entidade empregadora. Para eles, este incentivo não tem de ser necessariamente um 

incentivo financeiro, este é importante, mas não exclusivo. Os incentivos podem ser elogios ao trabalho, para que 

exista estímulo à eficiência e melhoria contínua do trabalho.  

  Há quem considere que a motivação se traduz naquilo que a instituição pode dar de forma a que os 

colaboradores se sintam mais felizes no trabalho. Esta ideia é sublinhada pelos entrevistados pertencentes ao 

departamento administrativo pois, na sua perceção, os pacientes do hospital sentem quando os colaboradores estão 

felizes ou aborrecidos com o trabalho, não apreciando esta última situação. Os administrativos são os primeiros 

profissionais a contactar com o utente, daí que devem demostrar boa disposição e confiança face à qualidade dos 

serviços do hospital. As citações seguintes ilustram as ideias acima referidas:  

 

Digamos que é os incentivos por parte da entidade empregadora, a nível financeiro e não só. No dia a dia, elogios, 

incentivo a fazer as coisas bem-feitas… (A1) 

 

A motivação é algo que neste caso a instituição pode ajudar a motivar no dia a dia para o trabalho. E o que a 

instituição nos pode dar para andarmos mais “felizes” … estar a trabalhar numa instituição, seja esta, seja outro 

local, com o público, é preciso muita força, compreensão e disponibilidade para estar bem psicologicamente… (A2) 

 

A motivação é tentarmos… no nosso caso aqui, a nível de atendimento ao público e administrativo de atendimento 

ao público, é tentarmos passar sempre a mensagem que… servir o utente sempre com um sorriso, mas não é fácil… 

Se não tiver motivada, não consigo passar… Se não estivermos motivados não conseguimos ajudar o utente, nem 

conseguimos passar… vender a nossa… vender entre aspas… os nossos serviços. (A28) 

 

• Reconhecimento do trabalho 

 

O reconhecimento pelo trabalho foi outro indicador apresentado por alguns profissionais. Segundo estes, o 

reconhecimento do seu trabalho fornece-lhes mais ânimo para exercerem as suas funções o melhor possível. Isto é, 

um colaborador quando sente que o seu trabalho é reconhecido, fica mais confiante para o desenvolver, fica mais 

atento e empenhado no serviço.  A seguir encontram-se excertos que ilustram os pontos de vista dos colaboradores: 

 
Se me sentir mais reconhecida acho que me dá mais ânimo para fazer as coisas melhor. (A1) 

Motivação é ser reconhecida no trabalho, isso é que dá motivação… (A7)  
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Motivação… darem-nos valor por aquilo que estamos a fazer… motivada uma pessoa sente -se melhor no trabalho, o 

tempo passa melhor. (A31) 

 

Para alguns entrevistados a motivação engloba o reconhecimento profissional que vai de encontro ao 

referido por Adair (2011), autor que considera que “a motivação abrange todas as razões que fazem com que uma 

pessoa aja, incluindo as motivações negativas como o medo, além dos motivos mais positivos, como dinheiro, 

promoção ou reconhecimento.” (p.105).  

 

• Gosto pela Profissão 

 

O gosto pela profissão foi também associado ao conceito de motivação no trabalho. Para muitos, a 

motivação existe quando se aprecia as funções de trabalho, as quais, no caso dos administrativos, se encontram 

espelhadas abaixo: 

• Marcação e efetivação de consulta; 

• Marcação, efetivação e levantamento de exames; 

• Preparação dos consultórios médicos, com os processos dos utentes relativos às consultas do dia; 

• Apoio durante as consultas, casos os médicos necessitem de algo; 

• Atendimento telefónico; 

• Faturação das consulta e exames realizados; 

• Gestão das agendas dos médicos; 

• Arquivo e receção dos pedidos dos médicos de família vindos dos centros de saúde, com vista à 

respetiva marcação da consulta na respetiva especialidade. 

 

Para estes profissionais, é claro o gosto em lidar e ajudar os utentes, o que suscita simpatia e concentração 

do colaborador na execução das suas tarefas. No entanto, estes colaboradores têm cursos e formações de base 

muitos distintos, sendo que vários não estão a trabalhar na sua área de formação. O gosto pela profissão, identificado 

pelos administrativos do hospital, é ilustrado pelas citações seguintes: 

 

Eu acho que é gostar daquilo que faço, vir trabalhar com aquele sentimento de vou e vou contente porque gosto do 

que faço, ao contrário de vou parar ali tenho de ir outra vez, eu acho que o estar aqui, eu gosto muito de lidar com 

pessoas, trabalhar aqui dá-me isso, convivo com muita gente, e também, de uma maneira ou de outra, ajudamos as 

pessoas e isso é muito bom, é o que me motiva. (A3) 

 

O gosto pelo trabalho… No sentido de desempenhar as minhas funções na melhor forma. Não que o não faça bem, 

mas se estiver a fazer as coisas com gosto, talvez seja mais simpática, mais atraente enquanto… enquanto 

funcionário para com o utente. (A23) 
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Gosto daquilo que faço e faço o melhor que sei e posso…. Ajudar as pessoas dá uma motivação… a maioria dos 

nossos utentes são pessoas que vivem sozinhas, pessoas que não têm quem as ajude e quando chegam ali pedem 

ajuda, e uma pessoa faz-lhes uma coisinha de nada e ficam logo contentes. (A27) 

 

Ao contrário dos administrativos, os colaboradores do departamento de contabilidade trabalham 

maioritariamente na sua área de formação e desenvolvem as seguintes funções: 

• Processamentos de salários; 

• Lançamentos contabilísticos; 

• Pagamentos a fornecedores: 

• Conferência de tesouraria; 

• Gestão de conta-correntes; 

• Realização de arquivo de documentos; 

• Desenvolvimento dos procedimentos com companhias de seguro. 

 

Tal como os colaboradores do departamento de contabilidade, também a maioria do pessoal do 

departamento de recursos humanos trabalha na sua área de formação, desempenhando as funções abaixo: 

• Contratação de novos colaboradores; 

• Realização de candidaturas a fundos comunitários promovidos pelo Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (isto é, promovem a adesão da entidade a medidas como estágios profissionais e fomento 

de emprego); 

• Desenvolvimento de projetos de formação e inserção de dados nos respetivos sistemas utilizados pelo 

departamento. 

 

Dos profissionais pertencentes aos departamentos de contabilidade e de recursos humanos, poucos foram 

aqueles que associaram o conceito de motivação ao gosto pelo trabalho, o que indicia que para a sua o conceito de 

motivação não está diretamente relacionado com o gosto pela profissão. Não obstante, houve quem referisse o 

seguinte: “Também temos de gostar do trabalho, não é?!?… Se for a nossa área, uma pessoa vem sempre com mais 

motivação” (C18). 

Atendendo ao modelo das caraterísticas da função desenvolvido por Hackman e Oldham, podemos associar 

o gosto pela profissão ao fator significado deste modelo – uma vez que o significado se baseia na influência que o 

trabalho exerce na vida dos outros, dentro e fora de uma organização (Cunha et al., 2005). Este fator está associado 

a estes profissionais, pois o trabalho dos administrativos permite aos utentes aceder aos serviços hospitalares. Por 

outro lado, o trabalho dos profissionais pertencentes ao departamento de contabilidade também influência a vida 

dos restantes colaboradores da organização (por exemplo, sem estes não eram realizados processamentos de 
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salários nem as respetivas transferências bancárias associadas ao vencimento). O mesmo se passa com o pessoa l 

dos recursos humanos que exercem influência não só nos novos colaboradores, cujas várias práticas e medidas 

adotadas exercem impacto nos restantes profissionais.  

Além disto, este indicador vai, em parte, de encontro aos resultados identificados por Toode et al. (2015), 

nomeadamente quando este autor explica que participantes do seu estudo valorizavam o gosto pela sua profissão. 

Neste caso, o gosto pela profissão também é valorizado, no entanto estes entrevistados atribuem mais enfase a 

fatores extrínsecos, ao contrário dos resultados de Toode et al. (2015) que consideram mais importante os fatores 

intrínsecos.  

Também o estudo de Charalambous et al. (2017), apresenta semelhanças ao presente estudo, no que 

assenta sobre o gosto pela profissão. Em ambos os estudos, o gosto pela profissão influência a motivação dos 

colaboradores. 

 

• Impulsos e objetivos dos entrevistados 

 

O conceito de motivação para alguns entrevistados incide nos seus impulsos e nos seus objetivos de vida. 

Alguns referem que a motivação é aquilo que os faz “levantar” (impulso), sair de casa para o trabalho, quererem 

progredir na carreira... Outros indivíduos referem que a motivação são os objetivos que levam cada colaborador ao 

trabalho, a atingir determinado objetivo e a procurarem realizar eficazmente as suas tarefas diárias. De referir, ainda, 

que este incentivo foi referido maioritariamente pelos colaboradores do departamento de contabilidade, enquanto 

apenas um administrativo e dois colaboradores do departamento de recursos humanos se identificaram com esta 

posição. Estas ideias decorrem das seguintes citações:  

 

Motivação é algo que me faz fazer qualquer coisa e isso… Algo que me faz levantar, por exemplo, da cadeira e… é 

esse impulso. É um impulso que me leva a fazer qualquer coisa. (C10) 

 

É o que nos faz querer ir mais além, inspiração. (C11) 

 

Motivação é o… digamos, o objetivo pelo qual tenho de vir trabalhar. (A14) 

 

Alguma coisa que nos alegre para concretizar um objetivo. Alguma coisa que nos puxe para a gente conseguir fazer 

melhor as tarefas diárias. (C16) 

 

Diria que é algo que nos faz mover e trabalhar cada vez mais, tem de haver algum objetivo para… (RH34) 

 

Motivação tem a ver com os fatores que interferem na forma como nós podemos atuar no nosso dia a dia ao lidar 

com os outros. (RH35) 
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Relacionado com este indicador estão as considerações de Adair (2011), quando refere que “a motivação 

abrange todas as razões que fazem com que uma pessoa aja” (p.105). Ainda associado a este indicador relativo aos 

impulsos está o referido por Vernon (1973) quando refere que encara a motivação como uma força interior que 

emerge e sustenta as ações de cada um. 

 

• Disponibilidade para as tarefas 

 

  A disponibilidade para as tarefas foi referida por dois profissionais do departamento de contabilidade e por 

dois do departamento de recursos humanos. Segundo estes indivíduos, a motivação ocorre quando se está sempre 

disponível para a execução das tarefas, desde as mais comuns até às tarefas novas. Neste caso, nenhum 

administrativo salientou este indicador, o que sugere que para estes a disponibilidade para as tarefas de trabalho 

não se relaciona com o conceito de motivação. As ideias abaixo ilustram esta perspetiva: 

 

Penso que será quando estamos predispostos para fazer qualquer tipo de ação que esteja relacionada com o nosso 

trabalho e a disponibilidade que nos dispomos a praticar essa ação… (C8) 

 

Não é assim muito simples de explicar, mas eu diria que é a disposição, digamos assim que nós temos para 

realizarmos o trabalho e para nos envolvermos com o mundo do trabalho que estamos ali a viver. (RH37) 

 

• Vontade de Trabalhar 

 

Relativamente a este indicador, muitos participantes consideram que a motivação se traduz na vontade de 

trabalhar. Este indicador é ilustrado pelas seguintes declarações: 

 
Tem a ver com a vontade, acho eu. O povo chama vontade, motivação será um termo técnico para aquilo que nos 

faz levantar todos os dias e vir trabalhar, obviamente. (C15) 

 

Se temos vontade de trabalhar, se temos vontade de atingir os objetivos, se temos vontade de fazer as coisas, que é 

mesmo assim… (C26) 

  

Por fim, é importante salientar que alguns entrevistados ignoraram um pouco esta questão, não explicando 

a sua perceção sobre o conceito de motivação. Tal sugere que estes indivíduos têm dificuldade em definir motivação:  

 

Motivação é… é complicado explicar por palavras… (RH34) 

 

Saber sei, agora explicar é que é… (A5) 

Este indicador associado à vontade de trabalhar, traduz o entusiasmo que o trabalhador apresenta face a 

uma tarefa que terá de elaborar, tratando-se de um fator intrínseco, como explica Cunha et al. (2005). 
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4.1.2 Impacto da motivação no comportamento dos profissionais  
 

A presente dimensão de análise dedica-se à identificação das consequências no trabalho que, na ótica dos 

entrevistados, resultam do seu nível de motivação, como apresenta a tabela abaixo: 

 

Tabela 6: Impacto da motivação no comportamento dos profissionais 

 

Categorias de 
Análise 

Dimensões da 
Análise 

Indicadores Ocorrências 

Discursos de 
motivação no 

trabalho   

Impacto da 
motivação no 

comportamento 
dos 

profissionais 

Produtividade e 
Desempenho 

A1, A3, A7, C8, C9, C10, C12, A14, 
C15, C17, C18, C19, C20, C21, A24, 

RH33, RH35, RH37, RH38, RH39, 
RH40 

Esforço e disponibilidade 
A1, A2, A7, A23, A25, RH34, RH35, 

RH39, RH40 

Objetivos organizacionais C12, C13, C20, A29 

Qualidade do serviço 
A3, A4, A5, A6, C10, C11, A14, C16, 
C17, C21, A22, A26, A27, A28, A30, 
A31, A32, RH35, RH36, RH37, RH40 

Absentismo RH34 

 

• Produtividade e Desempenho 

 

A existência de profissionais motivados é entendida pelos participantes no estudo como causando impacto 

positivo na produtividade e o desempenho, pois haverá maior disposição para a realização das tarefas, como referem 

os entrevistados a seguir: 

 

Só tem a ganhar, trabalham melhor, uma pessoa motivada, para além de fazer o trabalho melhor, faz mais coisas, 

acho eu, do que uma pessoa que não esta motivada. (C9) 

 

Em todos, em produtividade, é muito mais… se eu tiver motivado a produtividade é melhor, por isso a minha 

organização só tem a beneficiar com isso, ter trabalhadores motivados. (C10) 

 

A motivação… acho que há maior produtividade. Há sempre mais…. Vão, se calhar, fazer o trabalho com mais… com 

mais… melhor, mais bem feito. (A14) 
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Para alguns profissionais, o tempo passa mais rápido e o trabalho é prazeroso quando se está motivado, 

como refere o entrevistado a seguir: 

Quando estamos motivados, conseguimos um desempenho muito maior, há um benefício para o colaborador e para 

a instituição, o tempo passa rápido e é prazeroso; quando não estamos motivados não temos o melhor desempenho 

profissional, perde o colaborador perde a instituição, o tempo custa a passar. (RH40) 

 

Por outro lado, se os profissionais estiverem desmotivados verifica-se o contrário, dado que a produtividade 

e o desempenho serão menores: “Quando não se está motivado, não se está feliz no trabalho e o desempenho 

também é diferente. Diminui a produtividade” (A24). 

 

• Esforço e disponibilidade 

 

A existência de profissionais motivados é uma mais-valia para a organização, porque o esfoço e a 

disponibilidade para a realização das tarefas vai ser maior e, consequentemente, os colaboradores executam melhor 

as suas funções. Estas ideias encontram-se expressas abaixo: 

Se estivermos motivados, trabalhamos com mais vontade, acho que sim, se as pessoas estiverem desmotivadas não 

querem saber, não estão tão abertas. Já me aconteceu estar triste e desmotivada e não quero saber… deixo andar.  

(A25) 

 

Naturalmente que é bastante positivo para a instituição que vai ter colaboradores empenhados em fazer bem, em 

fazer mais, em dar sugestões, em estar presente, se for necessário trabalhar para alem do horário trabalham para 

alem do horário sem qualquer reivindicação, a instituição ganha claramente quando os profissionai s estiverem 

motivados. (RH40) 

 

Por outro lado, se os profissionais estiverem desmotivados, o impacto é percebido como bastante negativo 

para a organização, pois não existe tanta paciência para o atendimento dos utentes nem para a realização de todas 

as outras tarefas. Estes pareceres encontram-se apresentados abaixo: 

 

Tem, na forma como estamos disponíveis para o trabalho…  Acho que não temos tanta paciência para o doente, não 

estamos disponíveis para dar mais horários. (A2) 

 

Desinteresse, apenas o cumprimento do seu trabalho e não querer uma melhoria continua, não procurar alternativas, 

alternativas no sentido de que o trabalho melhore, e pronto. (RH35) 

 

Se estiverem desmotivados, provavelmente o desempenho não será o mesmo. Se estiverem desmotivados, també m 

não há motivação no grupo. Porque havendo desmotivação, provoca desmotivação provavelmente nos outros. (RH39) 
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• Objetivos organizacionais 

 

Os participantes no estudo consideram que os objetivos organizacionais serão mais facilmente atingidos se 

os profissionais estiverem motivados, o que se reflete, por exemplo, na forma de atenderem e tratarem os utentes, 

com a máxima eficácia possível, tal como evidencia a citação abaixo: 

 

Eu acho que o impacto é geral, porque se tivermos uma equipa motivada, estamos todos a remar para o mesmo 

lado. Acho que uma equipa motivada é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Pelo menos não 

correrem tao mal como se não estivessem motivados. (C13) 

 

Se os profissionais estiverem motivados, certamente a missão, os objetivos que se propõe, a entidade, serão 

alcançados mais facilmente. (C20) 

 

Como nós trabalhamos todos em equipa, basta um elemento estar mais desmotivado que acaba por sobrar para os 

outros colegas. Isso também é fundamental, nós estarmos motivados e estarmos todos e trabalharmos em grupo. 

Não é um falhou aqui e dizer “olha foste tu que falhaste”. Não, tem de se tentar assumir o erro, TODOS! Não estarmos 

ali a… se falhar foi porque alguma coisa… não foi de propósito. (A29) 

 

Caso contrário, a desmotivação pode indicar o desinteresse dos profissionais, pondo em risco a qualidade 

do serviço e, consequentemente, mais difícil será a organização atingir os seus objetivos, como demostra a citação 

seguinte: 

 

Pode implicar, é assim… o desinteresse total e não ter resultados ou o mínimo possível. (C12) 

 

• Qualidade do serviço 

 

Segundo os participantes no estudo, para que os serviços prestados apresentem qualidade é necessário 

que os profissionais se sintam motivados no seu trabalho. Esta ideia baseia-se nas citações abaixo: 

 

Acho que conseguem concretizar as tais tarefas com mais precisão, com mais… sei lá… vêm trabalhar com maior 

disposição, motivação… (C16) 

 

Acho que trabalhamos com mais emprenho, o trabalho poderá ter maior qualidade, na forma como atendemos os 

utentes. (A20) 

 

Por outro lado, se os profissionais estiverem desmotivados, a qualidade do serviço fica comprometida, pois 

o tempo de execução das tarefas tenderá a ser maior, o aparecimento de falhas e a falta de rigor do serviço será 

mais evidente. Tal poderá pôr em causa a reputação da organização na sociedade, como demostram as citações 

abaixo:  
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Mas uma pessoa desmotivada está aqui quase por obrigação e o erro humano é mais fácil. (C17) 

 

Trabalho mal-executado, que possa resultar… mau para a reputação da instituição, para o funcionamento em geral, 

para a visão da sociedade sobre a organização, também. (RH36) 

 

Vão demorar mais a fazer o seu trabalho, o trabalho não vai ser feito com tanto rigor, com tanta eficácia. E a imagem 

da instituição também não, não vai ficar tao boa como quando tem profissionais motivados. (RH37)  

 

Além disto, a existência de desmotivação põe em causa a qualidade do serviço pois o profissional apresenta-

se mais antipático, maldisposto, sem paciência para o trabalho e para o utente: 

 

O relacionamento com os utentes, com quem a gente fala todos os dias, não vai ser… ter a mesma qualidade. (C10) 

 

Se calhar, o funcionário sente-se… sente-se mais antipático, não está com tanta paciência para… para fazer o 

atendimento. Se calhar, não faz as coisas tão bem-feitas, como deveria fazer ou… várias coisas. (A14) 

 

Falta de paciência, os utentes pagam com a nossa má disposição e com a nossa falta de… de tudo… não estar 

interessada na área, estar apenas ali para fazer, vou usar os termos, “meu trabalhinho , meu dinheirinho”. (A32) 

 

De realçar que um dos utentes explicou que os administrativos são os profissionais que contactam em 

primeiro lugar com o utente, sendo, deste modo, os primeiros a transmitir o ambiente da organização. Muitos destes 

utentes são idosos e precisam não apenas de serviços médicos como de atenção e de conversar com alguém.  Este 

episódio encontra-se descrito a seguir: 

 

Tivemos um caso de uma senhora, por exemplo, fui eu que atendi e ela disse: “já me sinto melhor pelo seu sorriso 

e pelo seu… bom dia ou boa tarde”, já não sei o que disse a senhora… “Porque eu não falo com ninguém o dia 

todo…” Não cura aquilo que a pessoa vem cá fazer, mas ameniza. (A5) 

 

Por outro lado, a existência de profissionais desmotivados pode pôr em causa a fidelização do cliente, pois 

se os utentes não gostarem do atendimento não iram voltar à organização numa situação futura, como demostra o 

entrevistado seguinte:  

 

Eu acho que não são tão bem atendidos, porque uma pessoa que não está motivada, está maldisposta, à partida 

não vai atender as pessoas com boa disposição e com tanta paciência… a pessoa não gosta do atendimento e não 

volta… (A4) 

 

• Absentismo 

 

Apenas o entrevistado RH34 fez referência a este indicador, considerando que a existência de profissionais 

desmotivados pode implicar o absentismo dos profissionais, como tal, expressou a seguinte ideia: 
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Absentismo, muito absentismo, acaba por haver uma desorganização das tarefas, as pessoas não dão o seu melhor, 

e acaba por prejudicar o resultado final. (RH34) 

 

Em suma, depreende-se que a motivação dos profissionais, na sua ótica, influência o seu comportamento, 

tendo impacto nos indicadores suprarreferidos. No entanto, alguns dos participantes acrescentam que a motivação 

não deveria influenciar o seu comportamento. Segundo eles, tentam fazer de tudo para não transparecer ao utente 

a sua eventual desmotivação, no entanto, referem que nem sempre é possível disfarçar esse estado de. Esta ideia 

encontra-se espelhado abaixo: 

 

Quando estou num dia mau, eu própria tento não demonstrar isso ao utente, mas há pessoas que me conhecem, 

temos utentes que vêm cá praticamente todos os dias, duas ou três vezes por semana. Conhecemos e tratam-nos 

pelo nome e nós a eles e eles dizem, “você hoje não está nos seus dias”, mesmo apesar do esforço que eu faco para 

não transmitir isso, as pessoas apercebem-se, nota-se. Não se passa a mesma alegria, a mesma forma de atender. 

Aquele chegar a pessoa e dizer bom dia ou boa tarde com motivação é diferente de dizer bom dia ou boa tarde sem 

motivação, é diferente... A pessoa já se sente muito melhor... Às vezes até vêm cá carrancudos e maldispostos, bom 

dia e então, só o sorriso…, já chegaram a dizer, “só o seu sorriso já me pôs bem-disposta”, pronto assim como outras 

vezes, “há você não está bem-disposta”. Todos temos os nossos dias, não é? (A4) 

 

Não deveria, mas pode. Realmente poderíamos sempre… tentar abstrairmos de…. Lá está, o sorriso, a simpatia, o 

bom atendimento. Isso tem de estar sempre presente para não tentar passar o que se passa connosco para o utente, 

mas às vezes também chateia, estamos chateados por algum motivo. Alguma coisa não esta a correr bem e transmite -

se isso para o publico, para o utente. (A14) 

 

4.1.3 Nível de motivação dos profissionais 
  

Os participantes no estudo foram questionados sobre o seu nível de motivação, tendo sido encontradas 

disparidades nas respostas por parte de profissionais do mesmo departamento. 

 A tabela seguinte sumaria os resultados:  

 

Tabela 7: Nível de motivação dos profissionais 

 

Categorias de 
Análise 

Dimensões da Análise Indicadores Ocorrências 

Discursos de 
motivação no 

trabalho   

Nível de motivação dos 
profissionais 

Elevado 

A3, A5, C8, C9, C10, C13, 
A14, C16, C18, C19, C20, 
C21, A25, A29, A30, A31, 
RH33, RH35, RH36, RH37, 

RH40 

Mediano 

A4, A6, C11, C12, C15, C,17, 
A22, A23, A26, A27, A28, 
A32, RH34, RH38, RH39 

Baixo A1, A2, A7, A24 



 

37 
 

O nível de motivação destes profissionais difere, dado que há pessoas que caracterizam a sua motivação 

como elevada, outas baixa ou mediana. A análise das respostas dadas pelos entrevistados, encontra-se espelhada 

no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 3: Nível de motivação dos entrevistados segundo a sua perceção  

 

 

Pela análise deste gráfico, podemos concluir que no departamento de contabilidade e recursos humanos 

não existem colaboradores que avaliam a sua motivação como baixa. Por outro lado, no departamento administrativo 

ocorre o contrário, uma vez que a soma do número de colaboradores que se dizem com motivação baixa (4 

colaboradores) e o número de colaboradores que se identifica como possuindo um nível mediano de motivação (8 

colaboradores) é superior ao número de colaboradores com motivação elevada (7 colaboradores). 

 

• Nível de motivação dos profissionais – Elevado  

 

Os profissionais que se caracterizam como possuindo elevada motivação apresentam como justificação 

fatores considerados intrínsecos pela literatura (Cunha et al., 2005), tais como o gosto pela profissão. A boa relação 

com os colegas, associa-se a fatores extrínsecos e pode ser caracterizada, segundo a hierarquia de Maslow, como 

uma necessidade social. Uma vez que, estas necessidades, correspondem à satisfação dos relacionamentos 

interpessoais, onde se pretende uma relação positiva com as pessoas (Cunha et al., 2005).  Seguem excertos 

ilustrativos:   

 

Sim, gosto muito do ambiente. Eu gosto muito de me manter ocupada, vejo sempre o lado positivo das coisas e é 

assim, também trabalho mesmo na… (C18) 

Sim. Porque gosto da equipa, gosto das pessoas que trabalham comigo, como gosto muito daquilo que faço, também 

falo muito das pessoas que vem ter connosco, já me conhecem a muito tempo. Temos… já me conhecem a muito 
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tempo… não só a mim como a outras colegas… fazem questão de ao passar aqui, vem cá dentro e nos 

cumprimentam. Claro que isso ajuda o nosso ego. (A29) 

 

Sim. motivada porque gosto essencialmente da instituição onde trabalho, porque gosto da maior parte dos colegas 

com quem trabalho, motivada porque estou perto de casa. Motivada porque tenho um horário que me permite 

conciliar com a escola da minha filha e com as necessidades da minha filha. E motivada por… essencialmente por 

isso. (RH40) 

 

Além disto, há aqueles profissionais que estão há pouco tempo a trabalhar na instituição e, como tal, a sua 

preocupação é aprender e mostrar resultados.  Caso estes profissionais pretendam conseguir bons resultados por 

uma questão de brio pessoal, com a finalidade de se sentirem autorrealizados, estamos perante a necessidade de 

autorrealização de Maslow. De acordo com Cunha et al. (2005), as necessidade de autorrealização ficam satisfeitas 

quando fazemos exatamente aquilo que gostamos. Por outro lado, caso os colaboradores pretendam atingir os bons 

resultados para causar boa impressão à chefia e aos colegas, estamos perante a necessidade de estima de Maslow. 

As citações seguintes demostram o parecer de dois trabalhadores recentes na organização: 

 

Sim, contrariamente às colegas… “aí nunca mais são horas de sair, aí estou farta disto”, por enquanto ainda não 

sinto aquela pressão… Ainda não sinto aquela pressão de… só quando faço alguma asneiras, o que é normal. Ainda 

estou a aprender e faço ainda muitas asneiras, não é? Fico assim mais um bocadinho mais em baixo, mas… (A5) 

 

Sim. No meu caso, de aprender. É isso que eu sinto nesta altura, é assim que eu venho no dia -a-dia. (C19) 

 

• Nível de motivação dos profissionais – Mediano 

 

Por outro lado, enquanto alguns dos entrevistados dizem diretamente se estão ou não motivados, outros 

colaboradores emitem as seguintes ideias: 

É assim, já tive mais, sou sincera, tínhamos outro tipo de ambiente há uns anos atrás, era diferente, isto também 

cresceu muito, portanto, existem mais pessoas, mais trabalho, é diferente e isto cresceu, o trabalho cresceu e a nível 

monetário não cresceu, manteve-se e isso também leva um bocadinho a uma pessoa perder um bocadinho o ânimo 

porque estamos aqui há tanto tempo, eu e a maior parte das colegas, acho que já devia ganhar mais do que aquilo 

que ganho, pelo esforço, pela dedicação e por tudo, e não somos compensados por isso.  (A4) 

 

Eu tento, mas há momentos que não… porque às vezes parece que a própria instituição coloca algum entrave. 

Entrave porque parece que a pessoa não vai sair da mesma categoria profissional, mas ao mesmo tempo penso que 

não, vamos ter calma, que se calhar isto daqui a uns aninhos isto vai melhorar. (RH34) 

 

Importa acrescentar que alguns entrevistados referem que se encontram com uma motivação de nível 

mediano porque têm muitos anos de trabalho na instituição e o seu vencimento, as suas regalias e o seu 

reconhecimento são iguais aos profissionais que há pouco tempo começaram a sua carreira nesta instituição. Esta 

questão esta sobretudo associada ao patamar de estima de Maslow, pois os entrevistados sentem que a organização 
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não tem estima por eles, pois os encaixa no mesmo limiar que os colaboradores recentes, quando eles já muito 

deram á organização.  Esta ideia encontra-se espelhada nas seguintes citações:  

 
Principalmente pelos anos de casa. Acho que merecia mais… […] … não é que esteja mal, mas podia estar melhor, 

sei lá. Em questão de responsabilidade, tenho algumas responsabilidades, acho que merecia… sei lá… basicamente 

é isto. Podia estar melhor. Posso me queixar… há coisas piores, mas queremos sempre mais… Eu sei aquilo que 

faço e se calhar, falo por mim, gostaria de receber mais, pelo desempenho, pelos anos de casa. (C12) 

 

É um facto que em 20 anos uma pessoa começa a perceber as coisas da casa. As práticas da casa. Então já não 

tens expectativas. Chegas àquele patamar e ficas…  (RH38) 

 

• Nível de motivação dos profissionais – Baixo 

 

Por outro lado, existem profissionais que consideram ter uma motivação de nível baixo, sendo que a sua 

justificação assenta, também em fatores extrínsecos, como a sua antiguidade na instituição, o vencimento e a 

pressão que sentem no trabalho. As citações seguintes comprovam esta ideia:  

 

Não. Por vários motivos, a nível salarial, a nível de categoria profissional, como venho a debater há uma série de 

anos, a nível, se calhar de, como vou explicar…  não sou mais que ninguém mas noto que em relação às pessoas 

que entraram agora, estou igual, portanto, não vejo reconhecimento nenhum. Sinto que para a casa não tem valor 

nenhum e sinto que eu, como mais meia dúzia de colegas, fomos nós que demos a cara no início, fomos nós que 

começamos isto e ninguém nos dá reconhecimento por isso.  (A1) 

 

Neste momento não, muito desmotivada, muita pressão no trabalho, mudanças que foram feitas na instituição que 

não concordo. (A2) 

 

Não. Mal remunerada, muito mal. (A7) 

 

De acrescentar, que não foram detetadas diferenças significativas nas respostas dadas pelos entrevistados 

consoante a variável género, o que sugere que esta variável não interfere no nível de motivação dos colaboradores 

na organização hospitalar estudada. Esta conclusão é contrária ao apresentado por Temesgen et al. (2016) pois, no 

seu estudo, as mulheres apresentaram um nível de motivação mais alto que os homens. 

 

4.1.4 Motivação dos colegas de trabalho  
 

Neste subcapítulo é apresentado o parecer dos entrevistados face à motivação dos seus colegas de trabalho. 

Para a maioria dos entrevistados, a motivação dos colegas é idêntica à do próprio participante, no entanto, há 

também quem considere que a sua motivação é distinta da dos colegas. Ainda sobre este tema surgiu mais um 

indicador, pois alguns dos profissionais apresentaram dificuldade em descrever a motivação dos outros . Na tabela 
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seguinte encontram-se estes três indicadores com as respetivas ocorrências: 

 

Tabela 8: Motivação dos colegas de trabalho 

 

Categorias de 
Análise 

Dimensões da Análise Indicadores Ocorrências 

Discursos de 
motivação no 

trabalho   

Motivação dos colegas de 
trabalho 

Colegas com motivação 
distinta à do participante 

A3, A5, A7, C11, C18, C21, 
A27, A28, A29, A30, A32, 

RH34, RH35, RH36 

Colegas com motivação 
idêntica à do participante  

A1, A2, A4, A6, C8, C9, C10, 
C12, C13, A14, C15, C16, 

C17, C20, A23, A24, A25, A26, 
A31, RH33, RH37, RH39, 

RH40 

Dificuldade em caracterizar 
a motivação do outro 

C19, A22, RH38 

 
• Colegas com motivação distinta à do participante 

 

Para determinados entrevistados, a motivação dos colegas é distinta da sua, pois consideram que têm 

colegas mais, outros menos motivados, usando a expressão “há de tudo”. As citações abaixo elucidam esta ideia: 

Acho que há de tudo. Há pessoas, talvez, menos motivadas, mas mais ligadas, outras menos ligadas, outras mais 

motivadas, outras menos motivadas. (C11) 

 

Aí está, se calhar uns estarão [tão motivado quanto eu], outros nem por isso, e acho que isso também tem a ver com 

a forma de como as pessoas estão na vida, nem é… pessoal, se a pessoa estiver bem consigo próprio, se estiver 

com as gavetas muito bem arrumadas e organizadas eu acho que do ponto de vista profissional as coisas também 

se refletem. (RH35) 

 

Pode haver alguma pessoa que a motivação seja mais baixa, mas de resto é tudo mais ao menos equivalente. (RH36) 

 

• Colegas com motivação idêntica à do participante 

 

Segundo alguns entrevistados a motivação dos colegas é semelhante é à sua, como expressam abaixo: 

Ora bem, na minha ilha acho que a motivação é boa. Depois, tem a ver com feitios, quando nós nos relacionamos 

com 17 pessoas, há dias que está toda a gente bem-disposta, há dias…, mas eles vêm motivados para fazer o 

trabalho. (C9)  

 

Eu acho que é ao mesmo nível ou menos. Acho que mais motivados, acho que… acho que não, não sei. Acho que 

estamos ali tudo no mesmo patamar. (C16) 



 

41 
 

 

Pelas conversas que vamos tendo, ali pelo menos no balcão, penso que estaremos mais ao menos iguais. (A23) 

 

• Dificuldade em caracterizar a motivação do outro 

 

Existe, ainda, um grupo de profissionais que tem dificuldade em caracterizar a motivação dos seus colegas, 

como demostram as citações abaixo: 

 

Não sei, isso tem de os questionar. Não faço ideia. (A22) 

 

Não sei. Não sei porque é… Por exemplo, estou agora a trabalhar com colegas há um ano para cá, ainda é pouco 

cedo para saber… (RH38) 

 

As opiniões dos entrevistados face à motivação dos colegas sugerem que algumas podem não coincidir 

com o parecer dos próprios indivíduos, nomeadamente quando indicam acreditar que a motivação de todos é ótima, 

como referiu o entrevistado C19: “Eu acho que é ótima, de todos. Pelo menos, eu falo do departamento onde 

trabalho, é onde tenho mais conhecimento, mas parece que é muito boa”. Esta dificuldade em interpretar os níveis 

de motivação dos colegas pode estar associada à colaboração ainda recente do indivíduo na organização hospitalar 

estudada. Nessa fase, o colaborador ainda está a conhecer os profissionais e, principalmente, está focado em 

aprender o máximo possível.  

Murray (1986) entende que “é difícil de inferir a motivação do comportamento” (p.24). Es ta ideia pode 

justificar a dificuldade que alguns entrevistados sentiram aquando da caracterização da motivação do colega de 

trabalho. Ao mesmo tempo, Murray (1986) acrescenta que os profissionais, conhecendo todo o ambiente e a 

situação de trabalho do departamento em que se inserem, estão em condições de deduzir o que os motiva.  

 

4.2. Práticas de motivação na organização  
 

No presente subcapítulo encontram-se analisadas práticas relacionadas com a motivação na organização. 

Em particular, é conhecida a perceção dos entrevistados sobre as medidas adotadas pelos colaboradores para 

segundo referem eleva a motivação dos colegas. Estas medidas são implementadas na organização pelos próprios 

profissionais a fim de melhorar a motivação da sua equipa de trabalho.  

Ainda neste subcapítulo, encontram-se as práticas implementadas pela organização e que contribuem para 

a motivação dos colaboradores. Serão, ainda, apresentadas sugestões de políticas e práticas que, no entendimento 

dos participantes no estudo, motivariam os profissionais.  
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4.2.1 Medidas adotadas pelos profissionais  
 

No presente subcapítulo encontram-se as medidas adotadas pelos profissionais em prol da motivação da 

equipa de trabalho. Os participantes identificaram a entreajuda e companheirismo e as conversas e desabafos 

decorrentes de problemas pessoais. A grelha de análise seguinte sumaria estes resultados.  

 

Tabela 9: Medidas adotadas pelos colaboradores da organização 

Categorias de 
Análise 

Dimensões da Análise Indicadores Ocorrências 

Práticas de 
motivação na 
organização 

Medidas adotadas pelos 
profissionais 

Entreajuda e 
companheirismo 

C8, A22, A23, A27, 28, A29, 
A30, A31, RH34 

Conversas e desabafos 
decorrentes de problemas 

pessoais 

A23, A26, A28, A29, A32, 
RH35, RH40 

 

• Entreajuda e companheirismo 
 

Uma das medidas adotadas pelos profissionais para motivar os restantes colegas é a entreajuda e o 

companheirismo. Estas medidas visam não só melhorar o trabalho de todos, como mostrar ao colega que em caso 

de problemas pode contar com a ajuda do outro de forma a garantir que o serviço é feito com a mesma eficácia. 

Com isto, pretendem motivar os colegas de equipa e até mesmo animar o colega caso este esteja num dia menos 

bom. Consequentemente este indicador irá traduzir-se num bom ambiente de trabalho e tente a promover o alcance 

dos objetivos da instituição.  De salientar, ainda, que a entreajuda e o companheirismo não ocorrem apenas para os 

colegas novos na instituição, mas também para os restantes colegas de departamento. Esta ideia encontra -se 

expressa nas citações seguintes:  

 

A entreajuda entre os colegas, mesmo quando vem algum colega novo, nota-se que há sempre uma entreajuda e 

que todas as pessoas falam e pedem ajuda, nos diversos serviços que praticam. (C8) 

 

Nós até somos bastante unidas e quando vemos alguma colega que está mais caída um bocadinho, a gente tenta 

elevar. Isto também já são muitos anos, a gente já conhece. A gente percebe que na hora, fica-se assim um bocadinho 

em baixo. Mas pronto, é normal. Mas tentamos da melhor forma levantar o astral de cada um. Às vezes também nós 

próprios não estamos bem. Podemos parecer que estamos bem, mas lá no fundo… Cada um tem a sua própria 

vida…. Vamos nos ajudando uns aos outros. (A27) 

 

Se tiver de faltar de repente, alguém cede o turno. Isso há sempre camaradagem e companheirismo, não há 

problema. (A28) 

 

Nota-se que existe uma sensibilidade entre os colaboradores face à desmotivação do colega de trabalho. 
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Houve mesmo quem fosse mais longe e referisse que quando alguém necessitasse de uma dispensa, de um 

adiantamento ou de algum favor da entidade patronal, ajudavam nesse sentido: ”Nós tentamos ajudar no sentido de 

quando a pessoa necessita de… por exemplo, um dia de ferias ou de uma despensa ou de isto… ou de um favor da 

entidade patronal, ou de um adiantamento, nós tentamos ajudar nesse sentido” (RH34.) 

 

• Conversas e desabafos decorrentes de problemas pessoais 
 

Os profissionais quando percebem que os colegas estão mais desanimados ou menos motivados tentam, 

através de conversas, ajudar o colega. Alguns frisam que tentam ter uma conversa mais animadas, podendo até 

marcar almoços ou pequenos lanches que permitam a conversa e o desabafo. De referir que nem todos os 

profissionais estão dispostos a falar sobre os seus problemas pessoais, no entanto os colaboradores já se conhecem 

há muito tempo e sabem até onde podem ir com as perguntas e as conversas. As citações abaixo espelham isso: 

 

Tentamos ter algumas conversas mais animadas, tentamos dizer algumas asneiras, e tentamos fazer alguns 

comentários assim mais absurdos, para ver se nos começarmos a rir e deixamos as coisas lá para trás. (A26) 

Às vezes fazemos muita coisas. Tentamos ir almoçar, fazer isto, fazer aquilo, mas não é fácil. Não é fácil deixar os 

problemas pessoais fora da porta. (A28) 

 

Essencialmente ir ao café ter assim uma conversinha, dar assim um empurrãozinho. Ajudar quando vemos que a 
pessoa está assim atrapalhada em termos de tarefas para cumprir.  (RH40) 

 

4.2.2 Práticas implementadas pela organização e que contribuem para a motivação do trabalhador  
 

Seguidamente são apresentadas as práticas implementadas na organização e que contribuem para a 

motivação do trabalhador, segundo perceção dos participantes no estudo. A tabela seguinte apresenta os indicadores 

decorrentes desta dimensão de analise: 

 

Tabela 10: Práticas implementadas na organização e que contribuem para a motivação do trabalhador  

 

Categorias de 
Análise 

Dimensões da 
Análise 

Indicadores Ocorrências 

Práticas de 
motivação 

na 
organização 

Práticas 
implementadas 

pela organização 
e que 

contribuem para 
a motivação do 

trabalhador  

Horários de trabalho e 
sua flexibilidade  

C9, C11, C13, C19, C21, RH33, RH35, RH40 

Reconhecimento 
profissional 

A3, A5, C10, C13, C21, RH35 

Condições físicas do local 
trabalho 

A1, A4, A6, A7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, 
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, A25, A29, 

A30, A31, RH33, RH34 
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Igualdade profissional 
C8, C9, C10, C12, A14, C15, C16, C17, C18, 

C19, C21, RH33, RH34, RH35, RH36 

Boa comunicação com a 
chefia 

A2, A3, A6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, A14, 
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, A22, 
A24, A25, A27, A29, RH33, RH34, RH35, 

RH36, RH37, RH38, RH39, RH40 

Bom ambiente de 
trabalho e relação com os 

colegas 
TODOS 

Distância casa-trabalho C13, RH39, RH40 

 
Importa referir que os participantes foram questionados sobre os fatores que contribuem para a sua 

motivação e os que prejudicam a mesma, independentemente da sua existência na organização. Daí que alguns dos 

indicadores apresentados nesta dimensão de analise se encontram repetidos na análise seguinte. Tal deve-se ao 

facto de alguns participantes considerarem que determinado indicador existe na organização e consequentemente 

os motiva (tabela 10), enquanto outros entendem que o mesmo indicador não está presente na organização e, como 

tal, recomendam a sua prática.  

A seguir, encontram-se desenvolvidos os indicadores identificados pelos participantes como fatores 

existentes na organização e que contribuem para a sua motivação no trabalho:  

 

• Horários de trabalho e sua flexibilidade 

 

As opiniões sobre o horário de trabalho não são unânimes pois nem todos os entrevistados o identificaram 

como influenciador positivo da sua motivação. Para este indicador extrínseco, apenas os indivíduos dos 

departamentos de contabilidade e de recursos humanos enunciaram o horário de trabalho como fator que contribui 

para a sua motivação. A justificação para isto poderá estar relacionada com o facto destes departamentos 

apresentarem horário fixo, das 9h às 17h, o que indica que apenas completam 7h diárias de trabalho. O facto de o 

horário ser fixo, e não por turnos, permite-lhes gerir o seu dia conciliando melhor as necessidades extratrabalho. 

Estas ideias encontram-se proferidas abaixo:  

 

O meu horário, acho que é muito bom. Quando vim trabalhar, por exemplo, pensei que vinha trabalhar das 9h00 às 

18h30… com uma hora e meia para almoço, 8 horas semanais, 8 horas diárias, nós fazemos 7.  (C9) 
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Eu acho que o nosso horário é bom, muito sinceramente, o nosso horário e muito bom. Hoje  em dia quem trabalha 

por turnos tem outro tipo de sobrecarga e as alterações têm outro impacto do ponto de vista emocional, portanto, 

para mim acho que é uma mais-valia o nosso horário. (RH35) 

 

A existência de filhos por parte dos entrevistados parece influenciar a importância que os mesmos atribuem 

ao horário de trabalho, dada a importância de conciliarem o horário de trabalho com os horários dos filhos. Ou seja, 

as circunstâncias da vida de cada pessoa condicionam os seus fatores de motivação. Os entrevistados mostram-se 

preocupados em manter saudáveis as suas relações pessoais, e a flexibilidade do horário de trabalho ajuda neste 

sentido.  Segue um excerto ilustrativo:  

 

Se não tivesse uma filha não me importava de trabalhar por turnos, considerando que tenho uma filha com 10 anos 

e que esse horário me permite acompanhá-la… Motivada porque tenho um horário que me permite conciliar com a 

escola da minha filha e com as necessidades da minha filha… eu se não tivesse a minha filha e tivesse 30 anos ou 

20 anos isto não era um fator de motivação para mim… de todo. Tanto é que eu antes de ter a minha filha trabalhava 

na formação profissional até às 10h30 da noite, portanto só para ver que nessa altura o fator de motivação era 

diferente, depende das circunstâncias de cada pessoa… no meu caso é o horário, a proximidade, a natureza do 

trabalho que desenvolvo também…  (RH40) 

 

A flexibilidade do horário de trabalho é também importante para os profissionais, principalmente para quem 

tem filhos pequenos. Segundo o entrevistado C21, a organização permite-lhe a flexibilidade do seu horário pois a 

chefia não lhe impõe o seu cumprimento escrupuloso, como enaltece a seguir:  

 

Apesar do horário ser das 09h00 às 17h00, não me chateiam. Não me exigem que o cumpra escrupulosamente. Ou 

seja, se tiver de chegar um bocadinho mais tarde, posso chegar. Se tiver de sair um bocadinho mais cedo, posso 

sair. Regra geral, há essa flexibilidade, que são outros fatores. Para quem tem famílias e filhos pequenos, é 

importante, o número de horas de trabalho. O facto de trabalhar só 35 horas por semana, também ajuda. (C21) 

 

O entrevistado RH35 vai mais longe no seu discurso, referindo que, caso o seu horário alterasse, a sua 

motivação poderia sofrer alterações. Com isto é possível depreender a importância do horário de trabalho a nível 

motivacional: “Quando uma pessoa tem filhos já começa a ter uma perspetiva diferente da sua vida pessoal. A partir 

do momento que há uma alteração no horário, acho que sim, podia ter um impacto motivacional” (RH35).  

 

• Reconhecimento profissional 

 

O reconhecimento profissional é outro fator no qual se verifica controvérsia entre os profissionais 

entrevistados. Isto é, alguns entendem que este fator extrínseco existe na organização e contribui para a sua 

motivação. Os seguintes pareces são ilustrativos:  
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Não somos motivados pelas mesmas coisas, mas é sempre o reconhecimento do nosso trabalho, é sempre um… 

fator que nos pode motivar, por exemplo. Reconhecer o nosso esforço é sempre… não só financeiramente… (C10) 

 

Depois o facto de, claro que conta muito, o facto de valorizar ou não o seu trabalho… Portanto, claro que é importante, 

o facto de ser valorizado conta sempre muito. (C13) 

 

Um dos entrevistados pertencente ao departamento de recursos humanos refere que uma consequência 

positiva decorrente do reconhecimento profissional é o empenho. Este profissional considera que se a pessoa se 

sentir reconhecida profissionalmente, fica mais empenhada em fazer sempre melhor as suas tarefas:  

 

Também pode interferir na motivação, é o reconhecimento por parte dos órgãos de gestão que eu acho que sim, 

quando nós somos reconhecidos isso tem impacto e é um impacto inevitável que tem o colaborador. Se a pessoa se 

sente reconhecida, mais empenhada está, ponto final… Portanto, eu sinto-me reconhecida… estou agora aqui nos 

projetos porque foi outra pasta que assumi agora há pouco tempo, mas gosto muito. Portanto, eu acho que isso é 

sinal de reconhecimento… (RH35) 

 

No departamento administrativo, apenas os entrevistados A3 e A5 fizeram referência à existência de 

reconhecimento profissional. De salientar que estes profissionais trabalham na organização há menos de três anos 

e, como os mesmos referem, ainda é pouco tempo para conseguiram formalizar uma opinião face a este assunto: 

“Ainda é pouco tempo. Ainda estou a conhecer a chefia, ainda estou a conhecer os colegas de trabalho” (A5). 

O reconhecimento profissional, associa-se às necessidade de estima de Maslow, que se referem à ambição 

de alcançar o respeito e status social (Franco, 2008). Segundo estes entrevistados já são reconhecidos na organização e 

como tal já alcançaram a o respeito e status social, tendo então, esta necessidade satisfeita. 

 

• Condições físicas do local trabalho  

 

As condições físicas do local de trabalho são outro indicador que gera discordância perante as opiniões dos 

colaboradores, nomeadamente entre os entrevistados do departamento de recursos humanos e do departamento 

administrativo. Em contrapartida, esta discórdia não se verifica no departamento de contabilidade, sendo que todos 

consideram que o seu local de trabalho tem ótimas condições – justificação para isto assenta no facto dos elementos 

do departamento de contabilidade se terem mudado para uma sala nova após obras recentes. As opiniões dos 

entrevistados deste departamento encontram-se abaixo: 

 

As nossas condições de trabalho são ótimas porque é tudo novo, temos sempre disponíveis as ferramentas de 

trabalho, são ótimas, qualquer coisa que necessitamos, a nível profissional, nunca foi negado, desde que seja para 

desenvolvimento do trabalho normal, nunca é negado, por isso as condições aqui são ótimas. (C8) 

 

São excelentes, o edifício também é novo, esta parte, já quando eu vim para aqui, também já vim para esta parte e 
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temos ar condicionado, temos secretária individual, não é? Embora seja estas ilhas, temos bastante espaço para nós 

e temos todo o material que é necessário. (C9) 

 

Boas. Eu acho. Sim… Bom equipamento… é meio caminho andado para as coisas correrem… fluírem por natureza. 

Se eu tiver ali no computador de 2000, ou 98, aquilo vai estar ali a processar, a processar, a processar. Em vez de 

fazer uma coisa, vou fazer meia. (C17) 

 

As instalações onde o departamento administrativo se encontra também foram alvo de obras, porém apenas 

oito dos dezanove entrevistados deste departamento consideram que as suas condições de trabalho são boa, apesar 

de algumas falhas nas instalações. O seguinte excerto ilustra este parecer:  

 

Agora está bem. Já estivemos mal, porque este hospital ergue-se… foi praticamente todo remodelado… E nós 

estivemos aqui a trabalhar e nunca fechou. Tivemos péssimas condições, lidávamos com pó, o cabelo até ficava tipo 

palha de aço por causa do pó. Tivemos uma época complicada, mas agora sim, temos boas condições. (A29) 

 

As obras não chegaram ao departamento de recursos humanos, razão para, aparentemente, só dois dos 

seus profissionais alvo de entrevista as terem considerados boas. 

 

• Igualdade profissional 

 

A igualdade profissional é um outro indicador cujas opiniões dos entrevistados são distintas. Neste caso, o 

mais notório é que apenas um elemento do departamento administrativo referiu que existe igualdade entre os 

profissionais. No entanto, este emite a sua opinião de uma forma um pouco indecisa: “Eu nem sei. Acho que… em 

relação a isso…acho que não há diferenças” (A14). 

Por outro lado, a maioria dos elementos do departamento de contabilidade considera que existe igualdade 

entre os profissionais, entendendo-a como a forma igual como todos são tratados (sendo que não abordam, em 

específico, questões relacionadas com os vencimentos, carreiras profissionais ou reconhecimento profissional). As 

citações seguintes demonstram as opiniões dos profissionais: 

 

Em termos profissionais, acho que toda a gente é tratada de maneira igual. (C8) 

 

Sim, claro… porque acho que também se nós víssemos que havia alguém que tivesse um tratamento especial, 

questionávamos o porquê. (C10) 

 

Sim, que me tenha apercebido e pelo que me apercebo, sim. Não há…. Naturalmente. Se houver discriminação de 

alguma parte, naturalmente que isso vai implicar numa menor eficiência, provavelmente, no trabalho. Uma maior 

desmotivação, lá está, ao executar as tarefas. (C19) 

 

Alguns dos entrevistados enaltecem que apesar de todos serem tratados da mesma forma, com a 
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antiguidade na instituição são criadas cumplicidades não só com os colegas como com a chefia, as quais podem 

ser entendidas de forma errada por alguns profissionais. As citações seguintes apresentam esta ideia: 

 

Sim, penso que sim, talvez os que estão cá há mais tempo, tenhamos outro, não diria respeito, mas outra forma de 

tratar…  (C9) 

 

Aqui são todos tratados da mesma forma, não é? Claro que depois pode-se refletir cumplicidades, ou porque são 

mais anos de trabalho com essa pessoa, não é? Coligação, de resto, são todos, supostamente… não há aqui 

diferenciação nenhuma, digo eu. (C12) 

 

Houve, ainda, um entrevistado que não demonstrou agrado quando questionado se todos os profissionais 

eram tratados da mesma maneira e se existia igualdade entre os profissionais, como demostra a citação seguinte:  

Sim, dentro do possível…. É assim, já está a entrar assim um bocado assim muito…, mas dentro, nós temos de ter 

um, nós temos de ter uma grelha e dentro da grelha de avaliações e dos limites, acho que somos tratados mais ou 

menos de igual. Não vejo assim… (C17) 

 

Os participantes do departamento de recursos humanos apresentam-se divididos, uma vez que apenas 

metade dos profissionais consideram que a igualdade existe na organização. Segundo os entrevistados, a existência 

de desigualdade pode causar impacto negativo na motivação, como demostram as citações seguintes: 

 

Sim sinto… claro que sim, se formos todos iguais, não nos sentidos desfavorecidos. (RH35) 

 

No geral do departamento, sim… se houver alguma injustiça ou desigualdade no departamento também pode. (RH36) 

 

Atendendo à literatura, é possível constatar que este indicador está diretamente relacionado com a teoria 

da equidade, de Adams. Estes profissionais consideram que existe equidade organizacional, e em particular o 

entrevistado RH36, aborda a questão da justiça/injustiça na organização. Também este aspeto se relaciona com 

esta teoria uma vez que “A teoria da equidade defende fundamentalmente a necessidade de justiça no local de 

trabalho.” (Cunha et al. 2005, p.112).  Segundo estes participantes é necessária a existência de igualdade e justiça 

na organização e para estes, este indicador uma vez que está presente na organização contribui positivamente para 

a sua motivação.  

 

• Boa comunicação com a chefia 

 

A comunicação com a chefia é um outro indicador que para os entrevistados não é unânime. Ao contrário 

de departamento administrativo, todos os entrevistados do departamento de contabilidade e recursos humanos 

salientaram a existência de uma boa comunicação com a chefia. Segundo estes entrevistados, a chefia incentiva os 
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colaboradores a desempenhar as suas funções de um modo cada vez melhor. Ao mesmo tempo, referem que se 

esta relação não for boa, irá existir um impacto negativo para a organização, pois os profissionais andariam menos 

motivados e, consequentemente, a rapidez, eficácia e eficiência na realização das tarefas ficaria em risco. As citações 

abaixo comprovam esta ideia: 

 

Temos sempre motivação da parte das chefias, porque nos incentivam também a melhorar e a fazer, se calhar, o 

melhor… A nossa chefia é muito aberta à conversa e a debater qualquer tipo de assunto, que a gente tenha ou 

problema que exista, seja a nível profissional ou mesmo pessoal, se for caso disso. Normalmente, tentamos não 

misturar, mas as vezes não é fácil. A nossa chefia, felizmente, é muito aberta a qualquer tipo de assunto e está 

sempre disponível para nós, o que é bom. (C8) 

É boa, sim… se houver atritos isso sem dúvida que é um dos fatores desmotivacionais (RH37) 

 

Dos entrevistados pertencentes ao departamento administrativo, só nove identificaram a comunicação com 

a chefia como sendo boa, mantendo uma relação impecável e sem razões de queixa, como ilustra a seguinte 

citação: “É boa, não tenho razão de queixa, até hoje foram sempre impecáveis comigo, compreensíveis nunca me 

puseram entraves…” (A3). 

Um dos entrevistados do departamento de administrativo acrescentou que a sua relação com a chefia tem 

dias bons e dias menos bons. Segundo o entrevistado A29, tem dias em que escuta coisas menos agradáveis por 

parte da chefia. No entanto, acrescenta que como já trabalha na organização há 21 anos, já conhece a personalidade 

do diretor e consegue lidar com a situação. Aproveitou para dar um exemplo onde demostra a forma como lida com 

a chefia: 

 

Tem dias bons, tem dias maus. Mas pronto é como lhe digo, já estou aqui há muito tempo…. Ouço alguns recados, 

mas também sei o feitio que tem, vira costas e depois daí a um bocado está tudo bem. Não foi fácil, no início, lidar 

com essa situação, mas agora já tenho mais calo, já vou respondendo. Na sexta feira aconteceu um episódio, eu 

entrei as 8h10m e ao meio dia menos pouco saí um minuto para ir beber um copo de água porque já estava com a 

garganta ressequida. E o chefe disse-me logo no meio do corredor “aí saíste do teu lugar” e eu disse “pois, já estou 

aqui há muito tempo sem beber água, já estou aqui há muito tempo sem sair do meu sítio e tive necessidade de 

beber água. E respondi-lhe. Respondi-lhe educadamente e continuei o meu serviço quando, noutra altura, ficava mais 

aflita. (A29) 

 

O entrevistado A14 considera que tem uma boa relação com a chefia, no entanto, acrescenta que tem 

consciência que outros profissionais não mantém o tipo de relação. Este profissional reforça que muitas vezes as 

pessoas não são ouvidas pela chefia. A citação seguinte demostra esta ideia: 

 

Também é uma boa relação… Às vezes há serviços que são alterados e as pessoas também não são ouvidas. Não 

pedem opinião. Acho que também deviam conversar mais com os colaboradores. Se calhar, a melhor estratégia não 

é não ouvi-los e fazer as coisas sem… sem pedir opinião. E às vezes quem está no terreno é que sabe bem o que é 

preciso. (A14) 
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Perante a literatura e atendendo às considerações de Cunha et al. (2005) este indicador é caracterizado 

pelas necessidades sociais de Maslow, por se tratar de relacionamentos interpessoais entre vários indivíduos. Para 

estes entrevistados, este indicador contribui favoravelmente para a sua motivação, pois caracterizaram esta relação 

como boa.  

 

• Bom ambiente de trabalho e a relação com os colegas 

 

O bom ambiente de trabalho e a relação com os colegas é outro indicador que segundo os participantes 

contribui para a motivação. De uma maneira geral, todos os entrevistados consideram ter uma boa relação com os 

colegas. Naturalmente existiram alguns conflitos ocasionais, mas, segundo os entrevistados, eles foram facilmente 

ultrapassados por todos. Este indicador contribui para a motivação dos profissionais, como demostram as suas 

citações:  

 

Com os colegas, pronto, há atritos de vez em quando, é normal, dou-me melhor com uns do que com outros, isso 

sim, e nós aqui até acabamos por desabafar sobre situações de casa, de fora, o que é normal, mas regra geral temos 

uma boa relação e eu sou muito pacifica… (A3) 

 

Acho que não há problema, claro que há um ou outro que … quando estamos num sítio, onde passamos 7h, não 

seguidas, mas quase seguidas, das 9h às 17h, isto é, claro que existe sempre um conflito com um ou com outro, 

mas isto também temos de saber gerir… (C11) 

 

A relação é boa e é claro que é muito importante porque é assim: nós passamos mais tempo aqui do que com a 

família e se não tivermos num bom ambiente, também não vamos estar motivados de forma alguma. (RH37) 

 

Também este indicador, se apresenta relacionado com as necessidades sociais de Maslow, pois também 

correspondem aos relacionamentos interpessoais (Cunha et al., 2005), que nesta organização, segundo todos os 

entrevistados, a relação com os colegas é bastante positiva.  

 

• Distância casa-trabalho 

 

O indicador distância casa-trabalho é um fator extrínseco de motivação para os entrevistados. É certo que 

este indicador só se vai aplicar aos colaboradores que vivem perto das instalações do hospital. Dois dos entrevistados 

fizeram referência a este indicador como sendo um dos aspetos que os levou a vir trabalhar para esta organização 

e consequentemente influenciam favoravelmente a sua motivação. Os entrevistados seguintes apresentam o seu 

parecer face a este indicador: 

 

Depois tenho, também tenho… o facto de o local de trabalho ser perto da minha residência. (C13) 
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As condições físicas, o ordenado conta sempre... A localização do trabalho, a distância de casa -trabalho. (RH39) 

 

Motivada porque gosto essencialmente da instituição onde trabalho, porque gosto da maior parte dos colegas com 

quem trabalho, motivada porque estou perto de casa. (RH40) 

 

 Comparando estes resultados com os apresentados por Toode et al. (2015), podemos agrupar estes 

indicadores enquanto fatores extrínsecos, tratando-se dos fatores impostos e regulados por terceiros, neste caso pela 

chefia deste hospital. Enquanto que no presente estudo, os participantes valorizam bastante os fatores ext rínsecos, 

no estudo desenvolvido por Toode et al. (2015) acontece o contrário, pois só uma percentagem baixa-média se 

consideraram motivados por fatores extrínsecos. Neste estudo também se valorizam fatores intrínsecos, como o 

gosto pela profissão, no entanto, os mais salientados foram realmente os extrínsecos. 

 

4.2.3 Sugestões de outras políticas e práticas que motivariam os colaboradores  
 

A presente dimensão de análise é dedicada às sugestões de outras políticas e práticas que motivariam os 

colaboradores. Como já referido, alguns dos indicadores da tabela seguinte repetem-se face ao abordado 

anteriormente. A tabela 11 sumaria os resultados:  

 

Tabela 11: Sugestões de outras políticas e práticas que motivariam os colaboradores 

 

Categorias de 
Análise 

Dimensões da 
Análise 

Indicadores Ocorrências 

Práticas de 
motivação 

na 
organização 

Sugestões de 
políticas e 
práticas 

organizacionais 
que motivariam 

os 
colaboradores 

Flexibilidade de horários A1, A2, A3, A23 

Reconhecimento profissional 
A1, A2, A4, A6, A7, C11, C12, A14, C15, 
C18, A21, A23, A24, A25, A26, A28, A29, 

A30, A31, RH33, RH38 

Melhores Condições físicas 
do local trabalho 

A2, A3, A5, A14, A22, A23, A24, A26, 
A27, A28, A32, RH35, RH36, RH37, 

RH38, RH39, RH40 

Mais igualdade profissional 
A1, A2, A3, A4, A6, A7, C11, C13, C20, 

A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, 
A30, A31, A32, RH37, RH38, RH39, RH40 

Melhor comunicação com a 
chefia 

A1, A4, A5, A7, A23, A26, A28, A30, A31, 
A32 

Aumento de incentivos/ 
benefícios e prémios  

A4, C10, C12, C17, C20, C21, A22, A25, 
RH35, RH38, RH40 

União entre departamentos C8 
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Reuniões 
mensais/semanais 

C8 

Equidade salarial e 
vencimento justo 

A1, A2, A3, A4, A6, A7, C8, C9, C10, C12, 
C13, A14, C15, C16, C17, C18, C21, A22, 
A23, A24, A25, A27, A28, A29, A30, A31, 
A32, RH33, RH34, RH35, RH36, RH38, 

RH39, RH40   

Categorias profissionais 
adequadas 

A1, A2, A6, C11, A14, A23, A24, A27, 
A28, A32, RH38 

Progressão na carreira C12, C15, A28, A32, RH33, RH36, RH39 

Enriquecimento de funções  C15, RH37 

Evitar a desvalorização 
profissional 

A2, A4, C11, A14, C20, A22, A23, A24, 
A25, A27, A30, A31, RH34, RH40 

Formação profissional A30, A32 

 

• Flexibilidade de Horários  

 

O indicador relativo à flexibilidade de horários apenas foi referenciado pelos participantes do departamento 

administrativo como uma prática que motivaria os colaboradores, caso se verificasse. Como analisado anteriormente, 

esta medida revela-se particularmente benéfica pois oferece aos colaboradores uma hora extra que pode ser 

dedicada à família, aos filhos e a si próprios. Por outro lado, o departamento administrativo trabalha por turnos e , 

como tal, os profissionais revelam maior dificuldade em conciliar o seu horário com a sua vida pessoal e com os 

horários dos seus filhos, como ilustra a citação seguinte: 

 

Eu lembro-me de uma altura pedir porque me era complicado sair às oito porque não tinha onde deixar os meus 

filhos e disseram-me que os filhos não eram empecilho para o trabalho. Contudo, há colegas que só trabalham das 

nove em diante porque não têm quem lhes leve os filhos à escola. Eu entro às oito, saio às oito, entro às nove, saio 

à uma, à hora que me mandam eu estou aqui porque os filhos não podem ser empecilho para o trabalho, contudo 

há pessoas para quem os filhos já são um empecilho. (A1) 

 

Neste departamento, os colegas de trabalho têm um papel importante quando alguém necessita de trocar 

de turno, por algum motivo maior, isto porque o atendimento ao utente tem de ser sempre assegurado. No entanto, 

os colaboradores nem sempre estão dispostos a trocar de turno ou a fazer horas extras. Tal pode colocar em risco 

o bom ambiente de trabalho e, consequentemente, os relacionamentos. Estas atitudes implicam que aqueles 

profissionais que nunca estão dispostos a trocas de turno, se vierem a precisar desta mudança, não encontrarão 

quem esteja disposto a ajudar. As citações seguintes demonstram estas ideias: 

 

Nunca fazem, nunca fazem horas extras e nem nunca estão disponíveis para troca de horários e isso acaba por 
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algum tempo cansar. Estamos nós sempre a dar à instituição e estão outros colegas que desempenham as mesmas 

funções e não o fazem. Isso não motiva nada no trabalho… Depois também existe a questão de que há colegas que 

se recusam a trocar de turnos ou fazer horas extra que vai sobrecarregar mais as outras [pessoas] para prolongar 

horários que, às vezes, por algum motivo temos de fazer troca de horários que essas colegas não fazem… (A2) 

 

É o que eu digo sempre se depois elas precisarem e quando eu preciso não ajudam, eu depois também não vou 

estar lá. Eu acho que, lá está, às vezes também é por esses pontos que uma pessoa desmotiva. Do tipo, eu faço tudo 

o que posso e o que não posso para estar aqui e tento fazer com as coisas bem e depois há assim um momento ou 

outro que… não pensamos “fogo, uns fazem tudo outros não fazem nada”, mas depois também penso que não posso 

pensar assim, tenho é que fazer o meu trabalho, mas às vezes é desmotivante. (A3) 

 

A flexibilidade de horários é uma sugestão apresentada pelos entrevistados a fim de melhorar a sua 

motivação. Esta recomendação dirigida à direção do hospital vai de encontro com as recomendações delineadas no 

estudo de Watts (1992). Além disto, tal como os profissionais do presente estudo, também os participantes da 

investigação de Toode et al. (2015), consideram importante a duração dos turnos. Todos consideram que este 

indicador tem impacto na motivação no trabalho. 

 

• Reconhecimento profissional 

 

O reconhecimento profissional é outro indicador que gera discordância entre os entrevistados. 

Anteriormente alguns elementos dos departamentos salientaram que o reconhecimento estava implementado na 

organização e, consequentemente, motivava os profissionais. Por outro lado, outros elementos, salientam que este 

indicador deveria existir na organização. As citações seguintes demonstram a falta de reconhecimento profissional 

que alguns entrevistados dizem sentir:  

 

Acho que, às vezes, não nos dão o valor que realmente nós temos… (C11) 

 

Sei que há pessoas que estão aqui há menos tempo, se calhar não fazem… não fazem tanta coisa como nós fazemos 

e têm um reconhecimento maior. Até porque são bem-falantes, sabem endrominar… aquela coisa de… aqueles 

cochichos e mexericos que acabam por influenciar às vezes um bocadinho… A direção em relação aos funcionários , 

sim, existe essa desigualdade. (A29) 

 

Eu aqui há meia dúzia de anos, dizia com mais firmeza que sim. Agora … é o trabalho diário. Sabem perfeitamente 

o que se faz, mas essa palavra que acabou de dizer, de reconhecimento… não me lembro. (RH38) 

 

A falta de reconhecimentos por parte dos superiores encontra-se também visível na citação seguinte: 

Não era preciso dar nada, bastava chamar lá dentro e dizer “olhe, estamos contentes consigo” “está a trabalhar 

muito bem” “estamos a gostar do seu trabalho” “queremos que continue cá”, uma coisa assim, bastava isso, acho 

eu. Agora, nós não temos nada, a única coisa que temos aqui é a festa de Natal ao final do ano, que é tudo pago 

pela instituição, num restaurante. Um jantar de Natal, ao qual eu, por exemplo, nunca vou, não acho que é um dia 
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num ano que deve fazer a diferença, que depois naquele dia está tudo muito bonito, tudo muito bom, tudo muito… 

mas não é. Aquilo é num dia no ano. Não tem um dia, tem muitos dias, não é? Estou aqui a … vai fazer 20, e fui 

duas vezes à festa de Natal. O correto era… ver bem quem trabalha e ver bem quem anda a passear e a ganhar 

dinheiro, não é? E tirar essas pessoas, mas pronto. (A4) 

 

Um fraco reconhecimento profissional da instituição…. Normalmente, somos valorizados nas festas, em público. De 

modo geral.  (A14) 

 

Raramente, nos dá um elogio. No entanto, se lá fora falar… ele de certeza que vai dizer que tem as melhores 

funcionárias do mundo. Mas cá dentro não há esse reconhecimento. (A23)  

 

O entrevistado C15 frisou três necessidades que o ser humano necessita, segundo o seu raciocino, para se 

sentir motivado no trabalho, sendo uma delas o reconhecimento:   

 

O reconhecimento, o ser humano precisa de reconhecimento. Lá está, estamos a entrar nas ciências de psicologia, 

mas é verdade. Precisamos sempre de uma cenourinha para desenvolver qualquer coisa… mas nós temos sempre 

três necessidades, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de afetos e necessidade de poder. Toda a 

gente… mas andamos sempre há volta disto. Eu acho que estes três são sempre fatores motivacionais. (C15) 

Para este grupo de profissionais, a necessidade de estima de Maslow associada ao reconhecimento 

profissional, não está satisfeita. Segundo os participantes o reconhecimento na organização é escasso pelo que ainda 

não conseguiram satisfazer tais necessidades.  

 

• Melhores condições físicas do local de trabalho 

 

As condições físicas do local de trabalho constituem mais um indicador a respeito do qual se verificam 

opiniões contrárias junto dos entrevistados. As citações seguintes demostram a opinião negativa de alguns 

administrativos a respeito deste fator:  

 

Os corredores não são corredores, são as salas de espera. (A2) 

 

Aqui na parte de tirar fichas, é uma confusão tremenda. É a senha A, é a senha B, a senha C, depois a senha A é 

para exames, mas há outros exames que são lá ao fundo e já é outra senha. E as pessoas confundem-se e 

descarregam em nós… (A5) 

 

Antes das obras, tínhamos melhores condições. Tínhamos uma sala de espera, uma sala de espera maior. O hospital 

era antigo, as condições, por exemplo…  o balcão da secretaria era um balcão só, com um vidro longe do atendimento 

que nós temos agora. É melhor para o utente e pior para nós, porque em termos higiénicos é bastante pior, porque 

nem todas as pessoas tem higiene que deviam ter e então nós levamos com os bichinhos todos e estamos muito 

mais desamparadas. Mas em termos de benefícios eles estão melhor, ouvem-nos melhor e nós ouvimo-los melhor a 

eles. No entanto, lá esta, as condições sanitárias, entre aspas… Se calhar, as condições sanitárias não são tão boas. 

Mas não me parece que vá mudar. A partir do momento que está assim, vai ser para manter. (A23) 
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Eu trabalho no balcão da frente e no inverno é um frio que não se aguenta, estou sempre doente, sempre com tosse, 

por causa da porta abrir, é horrível, é um impacto horrível… (A2) 

 
Ainda hoje um senhor queria falar em particular e estava aqui já… se eu pudesse levá-lo para um local mais fechado, 

ele podia, entre aspas, ele no caso queria reclamar e falar mais em privado e assim estava exposto em publico. 

Estava toda a gente a ouvir e isso leva a que a gente fique um bocado constrangida no meio de toda a gen te, com 

uma pessoa que, se calhar, podia contorná-lo de outra forma, se estivesse mais privada. (A14) 

 

Um outro aspeto a melhorar na organização prende-se com alguma obsolescência ao nível informático, o 

que prejudica o desenvolvimento do trabalho, como expresso nas seguintes citações: 

 

Mais, precisamos de computadores novos. O computador não está atualizado, é de 1900 e carqueja, a internet é 

lenta como tudo. Nós que trabalhamos com seguradoras, para nós é horrível… Não causa impacto porque nós 

conseguimos sempre ultrapassar, não conseguimos naquele dia, pedimos que venha noutro dia, é a nossa solução, 

porque não posso ter um doente que sai de exame e venha de la de dentro com a anestesia, pô-lo á espera 1h que 

o site esteja a funcionar… isso não faço. (A32) 

 
Os aparelhos não funcionam, a temperatura do ar às vezes é impossível. (A24) 

 

No departamento de contabilidade, pelo contrário, identificou-se um consenso entre colaboradores acerca 

das boas condições de trabalho. Para estes indivíduos as obras apenas trouxeram benefícios, como já abordado 

anteriormente. Já os colaboradores dos recursos humanos sentem-se esquecidos porque as obras não incluíram o 

seu departamento, sobressaindo a falta de espaço, bem como problemas com a temperatura da sala, resultante da 

falta de ventilação. As citações seguintes ilustram estas ideias: 

 

A nossa sala não tem muita ventilação, não sei se já lhe passaram isso, não tem muita ventilação, mas , pronto, é a 

única coisa, por isso estou assim… constipada. Temos ar condicionado só que , infelizmente, é muito abafada a sala, 

é o único senão, é a questão da ventilação (RH35) 

 

O que acontece, eu acho que se esqueceram dos recursos humanos. Ou seja, não arranjaram espaço para os 

recursos humanos e arranjaram-nos isto que, supostamente, é provisório. Ainda um dia destes, estávamos nós a 

queixar, queixamo-nos no inverno e no verão. No inverno queixamo-nos porque não acertam a temperatura e no verão 

porque não tem ar direto. Não abre nenhuma janela. Com os computadores a trabalhar, muita gente a respirar, o ar 

fica saturado e torna-se insuportável de trabalhar. Em termos de espaço físico, ficamos ali um bocado esquecidos. 

(RH38) 

 

Um outro aspeto evidenciado pelo entrevistado RH36 assenta na forma pouco ergonómica de como o 

material de escritório se encontra disposta na sala, com prejuízo para a saúde e higiene no trabalho: 

 

As cadeiras, as mesas, o material que não está colocado da maneira mais adequada para nós que passamos o dia 

todo sentadas… é complicado… as dores começam a surgir. Os monitores não estão á altura que deviam estar, a 
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mesa se calhar também não, isso, às vezes… são ossos do ofício. Mas se calhar podiam olham um bocadinho mais 

a isso… (RH36) 

 

• Mais igualdade profissional 

 

Como sugestão para melhorar a motivação dos colaboradores, alguns profissionais identificaram a 

necessidade de mais igualdade profissional.  Isto é, segundo alguns indivíduos, esta medida não se encontra em 

prática na organização e como tal, influencia negativamente a motivação dos colaboradores. Esta situação encontra-

se evidente no departamento administrativo, onde apenas um entrevistado salientou o contrário. O departamento de 

recursos humanos apresenta uma divisão nas suas opiniões, ao contrário do departamento de contabilidade em que 

apenas três profissionais referem a falta de igualdade profissional. 

Os participantes identificaram algumas justificações para a inexistência de igualdade profissional. Estas 

justificações assentam nas desadequadas categorias profissionais, nas diferenças salariais, nos benefícios e 

flexibilidade de horários atribuídos apenas a determinados colaboradores e na falta de reconhecimento profissional.  

As citações seguintes demonstram esta ideia: 

 

O hospital… igualdade, sobretudo. Dar valorização ao trabalho que fazem cá em baixo. Igualdade em termos salariais. 

(A27) 

 

Não, há mais favoritismo por umas colegas do que por outros, mas em todos os balcões. Não percebemos nem 

tentamos perceber, é visível de mais e já vem há anos e, por isso, não compreendemos porquê, nem nos damos ao 

trabalho. (A2) 

 

Isso é um bocado difícil, mas para ser verdadeira, não somos todos tratados sempre da mesma forma. (RH37) 

 

Não, de todo… acho que há alguma subjetividade por parte… neste caso, por quem está no topo da hierarquia, ou 

seja, privilegiam uns em detrimento de outros (RH40) 

 

 A este indicador, como já referido, está associada a Teoria da Equidade de Adams, no entanto para estes 

profissionais a situação é inversa. Isto é, os profissionais identificam a falta de equidade organizacional, que pode 

ser caracterizada, segundo Cunha et al. (2005) por equidade interna. Uma vez que, os colaboradores apenas 

compararam as suas situações com outros profissionais da mesma organização. Segundo este colaboradores, esta 

falta de equidade prejudica sua motivação no trabalho. 

 

•   Melhor comunicação com a chefia 

 

A comunicação com a chefia é outro indicador que deve ser melhorado na organização, sendo este parecer 
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verificado, sobretudo, junto dos profissionais do departamento administrativo. Em particular, parecem existir 

barreiras à exposição de opiniões e argumentos.  As citações seguintes mostram esta ideia:  

 

Tenho uma critica a fazer, não nos deixa falar, só ele é que fala, se nós queremos por alguma questão, se for alguma 

coisa positiva, ele ouve, se for negativa não temos hipótese. Corta-nos logo as bases… muitas vezes não damos 

[opinião porque], não vale a pena. Não me vai ouvir. (A1) 

 

Nunca está disposto para nos ouvir. (A32) 

 

Já um participante refere que “Se precisamos de alguma coisa, [a chefia] ouve-nos. No entanto, não 

resolve” (A23). Para este entrevistado, o ponto principal é que os problemas identificados não são resolvidos, não 

indo, pois, de encontro com as suas necessidades. De referir que alguns dos profissionais identificaram a 

personalidade da chefia como complicada por não saberem lidar com os profissionais e por não apresentarem 

grande simpatia, como demostram as citações abaixo: 

 

A chefia tem uma personalidade complicada, mas é assim… nós já sabemos lidar. É complicada neste sentido, a 

chefia de topo não sabe lidar com o colaborador. Porque se passar e achar que está alguma coisa mal, não tem 

filtros. Chega ali e é capaz de, no meio do átrio… eu estou a falar da minha realidade. No meio do átrio mandar um 

raspanete à funcionaria. Caí mal à funcionaria que está no atendimento ao publico, não tem filtros. Não chega ao 

gabinete e chama à pessoa e diz… e diz que aquilo está mal. Mas não, claro que isso desmotiva. São essa pequenas 

coisas que às vezes falham. (A28) 

 

Tenho uma relação com a chefia que é estritamente formal, não vejo assim grande empatia, sinceramente. (A30) 

 

De relembrar que, enquanto que alguns profissionais consideram existir uma boa relação com a chefia, 

estes profissionais entendem o contrário. O que quer dizer, que para estes entrevistados as necessidades sociais de 

Maslow não estão satisfeita, devido a esta fraca comunicação com a direção da organização. 

 Também no estudo de Temesgen et al. (2016), este fator foi apresentado como influenciador da motivação, 

daí a importância de melhorar a comunicação com a chefia, tendo em vista melhorar a motivação dos profissionais. 

 

• Aumento de incentivos e prémios 

 

O aumento de incentivos e prémios é outra sugestão apresentada por alguns entrevistados como medida a 

colocar em prática para melhorar a motivação dos colaboradores na organização. Quando se fala neste tipo de 

benefícios, a tendência é associar à componente financeira, concretamente a aumentos salariais. Alguns 

entrevistados consideram que esses incentivos devem, de facto, passar por aumento salarial ou algum prémio 

monetário, como exposto a seguir: 
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Por exemplo, aumentar o ordenado, principalmente [para] aquelas pessoas que estão aqui há muito tempo, dar-lhes 

um incentivo aos 5 anos, aos 10, aos 15, aos 20, dar mais um tanto… (A4) 

 

Acho que… muita gente ainda se rege pelo fator financeiro. Acho que a nível financeiro, se houver um prémio extra 

a cada colaborador ao final do ano, acho que seria um fator de motivação extra. (C20) 

 

Por outro lado, o participante C17 apresentou parecer distinto, explicando que “os prémios não são só o 

aumento salarial, às vezes um prémio não se traduz num aumento salarial, traduz-se numa motivação.  Enquanto 

que um prémio…  vai-se lembrar que aquilo foi do ano de 2019, porque atingiu aqueles objetivos. Aquele foi de 2018 

porque conseguiu aquela proeza”. (C17) 

Alguns entrevistados entendem que existem outros meios de incentivar e premiar os colaboradores pelo 

seu esforço e dedicação, tais como mais descontos em consultas para familiares diretos e o prémio de melhor 

colaborador e do menos faltoso, como apresentado a seguir: 

 

Há muita gente que aqui tem filhos, tem benefícios acerca de os filhos estarem no hospital, tem acesso a descontos, 

em consultas, tem todo esse tipo de coisas… ajuda sempre a motivar, e sempre sentirmos que trabalhamos cá, mas 

também não é só trabalho, que somos beneficiados por isso. (C10) 

 

Os prémios de melhor colaborador, o que tem menos queixas…O menos faltoso, o que chega dez minutos mais cedo, 

horários cumpridos. Todas essas coisas, para mim, são os prémios. (A22) 

 

Nunca nos deram nenhum prémio e se calhar podiam-nos dar. Às vezes, se calhar, se nos dessem um elogio, era 

bom. (A25) 

 

O entrevistado C21 revelou que, pelo menos no seu departamento, a organização apresenta um sistema 

de avaliação de desempenho, que se traduz em prémios. Segundo este, o prémio resultante desta avaliação são o 

gozo de dias de férias extra. O mesmo entrevistado apresenta a seguir outras sugestões de prémios: 

 
Existe um sistema de avaliação de desempenho. Que depois se traduzem, mediante a avaliação de desempenho, 

pode-se traduzir em dias de férias. Julgo que as pessoas, para além disso, reconhecem também mais a parte 

monetária. Um prémio, uma estipulação de um prémio, prémios por objetivos, por exemplo. Depois, os objetivos 

também teriam de ser fixados de acordo com as categorias. Mas uma implementação de um sistema de prémios por 

objetivos, prémios monetários, acho que as pessoas respondem muito positivamente a esse estímulo. (C21) 

 

• União entre departamentos 

 

Uma sugestão dadas por um entrevistados reside na melhoria da união entre departamentos. Esta medida, 

além de aumentar a motivação dos profissionais, ajuda a organização a atingir os seus objetivos. Tal contribuiria 

para que o colaborador consiga sentir alguma segurança e apoio dos colegas de outros departamentos, no caso de 



 

59 
 

haver alguma dificuldade nas tarefas que desempenha. A citação seguinte demostra esta ideia: 

 

Penso que se, calhar, entre departamentos, haver uma melhor união, não separar tanto ou haver uma parte do dia 

mais lúdica entre as pessoas para também as poder motivar… (C8) 

 

● Reuniões semanais/mensais 

 

Outra sugestão do entrevistado C8 incide na realização de reuniões semanais/mensais. Esta medida visa 

avaliar a semana/mês de trabalho de forma a identificar os problemas e delinear o método mais eficaz para a sua 

resolução. Além disto, estas reuniões permitiriam motivar os colaboradores, no sentido de existir um espaço para 

elogiar e enaltecer o trabalho, esforço e dedicação dos profissionais. A citação seguinte comprova esta ideia: 

 
Normalmente, as pessoas veem a motivação pelo fator monetário. As pessoas veem esse fator, é um fator importante, 

mas não só, penso que, pelo menos as pessoas, devem fazer reuniões, quando digo reuniões, devem reunir 

semanalmente para fazer uma avaliação semanal ou mensal, de forma de motivar a pessoa, também perceber que 

está a ser avaliada e motivada para que faça um bom trabalho. (C8) 

 

• Equidade salarial e vencimento justo 

 

O indicador equidade salarial e vencimento justo é salientado por praticamente todos os entrevistados 

enquanto fator motivacional. A justificação para a ênfase atribuída a este indicador poderá incidir no facto do 

vencimento definir o estilo de vida, os hábitos e a sobrevivência das famílias. Além disso, funciona como a 

recompensa pelo trabalho, empenho e dedicação que o colaborador entrega à organização. Com isto, podemos 

caracterizar este indicador como fator extrínseco de motivação, como qualifica Toode et al. (2015) no seu estudo. 

Os entrevistados mencionaram que existe uma certa injustiça e discrepância na atribuição dos salários. 

Segundo estes, existem profissionais a exercer as mesmas funções, mas com categorias profissionais e vencimentos 

diferentes. Isto a princípio seria justificável pela antiguidade na instituição, ou seja, em resultado de mais anos de 

casa, mais experiência, logo maior vencimento. Porém, esta situação não se verifica, pois, os colaboradores novos, 

segundo os entrevistados, iniciam a sua carreia a auferir o mesmo vencimento que os colaboradores mais antigos, 

situação que é avaliada pelos entrevistados como injusta. Associado a este indicador está a Teoria da Equidade de 

Adams, uma vez que os entrevistados salientaram as visíveis diferenças salarias sentidas face aos restantes colegas 

de equipa. Mais uma vez, estamos perante a falta de equidade interna, pois o termo de comparação recaí apenas 

sobre os profissionais da organização em estudo (Cunha et al., 2005). Para os profissionais esta questão influencia 

negativamente a sua motivação. As citações abaixo demostram esta ideia:  

 

Não tenho acesso aos vencimentos de cada categoria, mas pelo que muitas vezes alguns colegas comentam, acho 
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que há alguma discrepância … (C13) 

 

Nós estamos todas a fazer o mesmo e temos salários diferentes e categorias diferentes.  Os salários são diferentes. 

Depois, claro que isso nos desmotiva… Não sei explicar…. (A23) 

 

Mesmo a nível de salário e tudo, é tudo completamente diferente. Cada pessoa é diferente… Essa é a parte que 

ninguém percebe, como isso funciona. Mais igualdade nos salários ajudava muito! (A24) 

 

Nós, por exemplo, temos serviços em que quatro funcionários estão todos com categorias diferentes, todos com 

salários diferentes e a fazer a mesma coisa. Não se justifica assim muito. (A28) 

 

De acordo, com o identificado pelos entrevistados, a evolução das carreiras profissionais decorre da 

evolução do colaborador, do nível de escolaridade, bem como da sua antiguidade na instituição. No entanto, isto não 

é regra, pois há colaboradores que isto não se aplica e a categoria que têm atualmente é igual à categoria que lhe 

atribuíram aquando da entrada na organização. Em resultado, há profissionais a desempenhar funções 

administrativas, mas que permanecem com a categoria de auxiliar de ação médica, que foi a função que começaram 

por desempenhar. Ou seja, a categoria e o salário não acompanham a evolução e as funções do colaborador, como 

é referido na citação seguinte:  

 

Há pessoas que estão aqui não sei há quantos anos, que entra uma pessoa nova e está a ganhar igual. Não está 

bem. Isso é injusto. Está bem que podem estar a fazer o mesmo, mas se a pessoa está a trabalhar aqui há 20 anos, 

que é o caso de colegas, vinha uma pessoa nova, ganhava igual. Acho que isso é injusto, também. (A6) 

 

Nesta instituição existe uma tabela salarial que estipula os salários das diferentes categorias. Contudo, 

segundo alguns entrevistados, esta tabela é apenas uma formalidade para a organização estipular vencimentos, mas 

na realidade há pessoas que exercem as mesmas funções e auferem vencimentos, como sublinham as citações 

seguintes:  

 

Claro que a primeira coisa que falamos aqui é em salários, a tabela salarial devia ser reavaliada novamente para 

aumentar um pouco mais porque a tabela em si não é das melhores, eu acho que é o que toda gente fala aqui, é 

mesmo da tabela salarial. (RH34) 

 

Há uma tabela que é cumprida, mas aqui a questão é que depois há determinadas formas de compensar uns em 

detrimento de outros. (RH40) 

 

Por tudo isto, para melhorar a motivação dos profissionais, os entrevistados sugerem o aumento salarial, 

como demostram as citações seguintes:  

 

Aumentar ao salário que é importante, que estamos aqui há muitos anos e recebemos muito mal. Devia haver 

igualdade entre os salários. (A2) 
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Era só mesmo se melhorasse os salários, acho que os salários é sempre uma motivação extra. Acho, sim, que deviam 

melhorar os salários, isso aí é, acho que é, quanto melhores os salários, mais motivados os funcionários ficam… (C9) 

 

Um dos fatores é o aumento salarial. Acho que isso era ótimo. Acho que isso era bom para todos…  Acho que um 

dos fatores principais é o aumento salarial. (C16) 

 

Um salário maior para nós motivava mais, nós aqui é mais por baixo (RH33) 

 

O entrevistado RH38 explica e exemplifica como o vencimento tem influência na motivação das pessoas e 

as consequências que isto pode provocar: “Uma coisa que se passou a bem pouco tempo. Uma colega que 

trabalhava comigo, quase há 12 anos. Sentia-se completamente desmotivada… sim, motivos monetários. Tão 

desmotivada que meteu carta de despedimento” (RH38).  

O vencimento é também caracterizado por Herzberg, como sendo um fator higiénico, por se tratar de um 

indicador inerentes ao ambiente profissional do individuo (Cunha et al., 2005). 

Comparando os resultados deste estudo com os resultados de Temesgen et al. (2016) que demonstram 

que a motivação dos profissionais não é significativamente afetada pela remuneração, o presente estudo aponta em 

direção contrária. Para os participantes desta investigação, o vencimento influência a motivação, resultado similar 

ao do estudo de Watts (1992).  

 

• Categorias profissionais adequadas 

 

As categorias profissionais, como já referido anteriormente, são apresentadas pelos entrevistados como 

incongruentes, por vezes não estando em concordância com as funções que desempenham. Muitos dos 

colaboradores referem-se a este fator extrínseco como um fator de desmotivação e, consequentemente, como 

sugestão de melhoria que deveria ser colocado em prática para melhorar a motivação dos profissionais. Em 

resultado, alguns colaboradores sentem que a organização não valoriza o seu trabalho e não lhes dá a devida 

categoria profissional pelas funções que desempenham. As citações seguintes revelam estas ideias: 

 

Por exemplo, eu deveria ser técnica superior, porque eu sou mestre. Neste caso, sou técnica principal de 

contabilidade. Isto desmotiva. (C11) 

 

Nesta instituição, nunca ninguém percebe como uns tem uma categoria e fazem a mesma coisa que o colega que 

tem categoria diferente, salário diferente… é uma coisa que ninguém percebe nesta casa. (A24) 

 

Dar-nos a nossa categoria profissional e pagar-nos por isso… Não corresponde nem é a adequada, eu não sou 

escrituraria, a minha categoria profissional devia ser assistente administrativa. (A32) 

 

As categorias profissionais são uma motivação que neste momento aqui não existe. (RH38) 
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• Progressão na carreira  

 

A progressão na carreira é outro indicador abordado por aqueles entrevistados como inexistente na 

organização. Este fator extrínseco está interligado com o salário e as categorias profissionais. Isto porque, ao existir 

progressão, haveria uma melhoria de categorias e aumentos salariais. Contudo, a organização mantém estagnada 

a progressão das carreiras, o que desmotiva os colaboradores, tal como evidenciam as citações seguintes: 

 

Olhe, comecemos pela parte monetária. Salários justos, horários justos, carreiras… progressões nas carreiras que 

muitas vezes não existem. (A28) 

 

Falta de progressão…. o que a instituição pode fazer no geral… eu acho que é um bocado tudo do mesmo, o 

reconhecimento, a progressão que não existe na maioria dos casos. (RH33) 

 

Por outro lado, excecionalmente a entrevistada RH39 realça que no seu caso a progressão na carreira tem-

se verificado: “É assim, tenho tido progressões na minha carreira e isso tudo faz com que estejamos motivados. E, 

por acaso, tenho tido várias progressões na minha carreira, desde administrativa para técnica administrativa, para 

técnica de recursos humanos e para técnica superior” (RH39). 

Carnevale (1990) salienta que a motivação pode aumentar se a organização permitir ao colaborador ter 

oportunidades para desempenhar tarefas com mais autonomia, bem como tarefas que apresentem um nível mais 

elevado de responsabilidade e controlo.  Esta questão está relacionada com o indicador relativo à progressão na 

carreira, pois ao atribuir mais responsabilidade ao profissional, estará a contribuir para um currículo mais rico e, 

logo, para a sua progressão, o que vai de encontro ao sugeridos pelos entrevistados. 

De acrescentar, que alguns dos fatores identificados por Temesgen et al. (2016) como influenciadores da 

motivação coincidem com os fatores apresentados pelos profissionais deste hospital localizado na região norte de 

Portugal. Este fator extrínseco é um dos fatores apresentados em ambos os estudos como fator que leva a motivação 

dos profissionais, caso exista na organização. 

Além disto, estes resultados face à progressão na carreira coincidem com as conclusões apresentadas no 

estudo de Watts (1992). 

 

• Enriquecimento de funções  

 

As funções monótonas foi algo identificado pelos entrevistados do departamento de contabilidade e pelo de 

recursos humanos, como fator desmotivador. O departamento administrativo nada refere sobre este indicador. Os 

entrevistados seguintes sugerem o enriquecimento das suas funções, pois consideram que a sua monotonia afeta a 
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sua motivação, como salientam a seguir:  

A repetição das tarefas. Funções muito monótonas... O meu trabalho tem uma parte rotineira… O que interessa é 

que a minha atividade aqui tem rotinas e as rotinas provocam desmotivação, pelo menos em mim. Há pessoa que 

não. Isto tudo depende de cada pessoa, há pessoas que gostam de repetir as tarefas até à perfeição. Depois são 

perfeitas e fazem aquilo instintivamente. Eu não…. Digamos que, resumindo, a rotina desmotiva-me e o novo motiva-

me… A vida é mesmo assim. Há coisas que a gente tem de fazer, porque tem de fazer.  (C15) 

 

Isso há várias coisas que podem prejudicar a motivação… quando é um trabalho mais rotineiro, quando estamos 

com um trabalho mais de inserção de dados, falo por mim, não estou tão motivada, obviamente porque não é uma 

coisa que me dê tanto prazer. (RH37) 

 

Atendendo ao modelo das caraterísticas da função de Hackman e Oldham, esta monotonia das funções 

está relacionado com o fator variedade. Isto porque, quanto menos diversificada for uma função, mais rotineira esta 

será e, portanto, mais desmotivadora (Cunha et al., 2005). Este modelo vai de encontro ao salientado pelos 

participantes que apresentaram a monotonia das funções como fator desmotivador.  

No entanto, esta questão depende da interpretação de cada sujeito sobre o trabalho que desenvolve, uma 

vez, que para dois sujeitos diferentes o mesmo trabalho pode ser considerado interessante e para outro monótono. 

Então, tal culmina em maior ou menor prazer do indivíduo realizar o trabalho, devido a isto, este caracteriza-se como 

um fator intrínseco. Uma vez que, um fator intrínseco se caracteriza o entusiasmo que o trabalhador apresenta face 

a uma tarefa que terá de elaborar (Cunha et al., 2005). 

Carnevale (1990) explica que um dos aspetos que podem contribuir para a falta de motivação dos 

colaboradores é a ausência de tarefas enriquecedoras. Isto vai ao encontro da sugestão dos entrevistados 

relativamente ao enriquecimento das funções.  

 

• Evitar a desvalorização profissional 

 

A desvalorização profissional é também um indicador apresentado como desmotivador e, por esta razão, 

os entrevistados sugerem que isto seja evitado na organização. Certos profissionais consideram que segundo a 

perceção do superior, algumas das suas funções não são relevantes, sentindo que a direção não mostra suficiente 

apreço pelas atividades que desenvolvem. De frisar, ainda, que muitos entrevistados constataram que o mérito nem 

sempre é atribuído aos profissionais, o que prejudica a sua motivação. As citações revelam estas ideias: 

 

Sinto que, às vezes, desvalorizam o trabalho que eu faço, acham que não é importante, mas é importante! Sem os 

processos, os médicos não fazem as consultas. (A2) 

 

Acho que, às vezes, não nos dão o valor que realmente nós temos… pelas capacidades que nós temos, não nos 

deixam ir mais além … (C11) 
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A instituição dar valor ao trabalho que uma pessoa faz. Que não é o caso. (A24) 

Às vezes, achamos que não somos valorizadas e parece que somos colocados de parte… (RH34) 

 

O entrevistado A25 realça que não é valorizado pela organização, sendo que o reconhecimento que vai 

recebendo provém dos pacientes: “Nunca somos valorizadas por aquilo que fazemos…. Só se for mesmo algum 

paciente que nos agradeça pela simpatia ou nos dê um sorriso. De resto, é sempre a mesma coisa. Salve -se quem 

puder, a tropa manda” (A25). 

O presente fator extrínseco, está associado às necessidades de estima de Maslow, que segundo os 

entrevistados não apresentam esta necessidade como satisfeita. Uma vez que, os mesmos consideram que o seu 

trabalho é desvalorizado, e como tal não conseguem atingir o respeito e status social, que é característico das 

necessidades de estima, de acordo com o entender de Franco (2008). 

 

• Formação profissional 

 

A formação profissional é outra sugestão dada pelos profissionais a fim de aumentar a sua motivação. Nesta 

organização, o departamento de contabilidade e o departamento de recursos humano ocupam um espaço mais 

reservado e calmo, o qual parece propiciar a partilha de conhecimentos entre os colaboradores, sem grande prejuízo 

para o seu próprio trabalho. Em contrapartida, no departamento administrativo a situação altera-se, pois é muito 

difícil para os colaboradores fornecerem explicações ao colega enquanto atendem os utentes. É certo que eles tentam 

explicar o funcionamento dos programas nas horas mais vagas, mas esta explicação parece não ser suficiente, 

muitas vezes, por falta de tempo. O principal impacto decorrente da falta de formação parece residir na demora no 

atendimento aos utentes, situações que parecem acontecer frequentemente no início da carreira destes profissionais. 

A citação seguinte sobressai esta ideia: 

 
Todas as pessoas que trabalham connosco e, principalmente, quando entram de novo para o nosso balcão terem 

formação… somos nós que ensinamos, isso é horrível porque faz -nos perder tempo, faz formar filas horríveis. (A32) 

 

O entrevistado A30, a desenvolver atividade administrativa em parte do tempo e técnica de ressonância 

magnética na outra, considera que também deveria receber formação nesta última área. De referir que os 

colaboradores receberam formação nesta área quando a mesma foi implementada na organização. No entanto, 

como este entrevistado entrou mais tarde na organização, não beneficiou dessa formação:  

 

Se calhar haver mais formações… por exemplo a área de ressonância magnética, que eu não estou tao à vontade 

como nas outras… e quando a ressonância abriu cá… é relativamente recente , terá 3-4 anos, os colegas que cá 

estavam tiveram uma formação em ressonância. Gostava de ter essa formação… (A30) 
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Uma outra sugestão apresentada pelos profissionais neste estudo, assemelha-se à investigação de Watts 

(1992) no que diz respeito à formação dos colaboradores. Em ambos os estudos é sugerida à direção a 

implementação de ações de formação, com objetivo de obtenção de conhecimentos. Com isto implementado na 

organização os profissionais não terão de estar constantemente a interromper o seu trabalho para ensinar o novo 

colaborador. Estas considerações são similares às apresentadas no estudo de Toode et al. (2015), que considera 

que a formação profissional tem bastante impacto na motivação dos profissionais. 

Em modo de conclusão, leia-se o entender de um participante face ao tema da presente dissertação sobre 

a motivação no trabalho:  

 

Eu acho que a motivação é… diria que é um dos pontos principais para que as equipas de trabalho desempenhem 

da melhor forma possível. Isso, para a empresa, devia ser um ponto chave. (RH39) 
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5. Considerações finais  
 

A presente investigação centrou-se na motivação do trabalho, mais concretamente no caso dos profissionais 

dos serviços administrativos pertencentes a uma organização hospitalar, sediada na região Norte de Portugal, tendo 

sido delineados os seguintes objetivos: 

• Perceber se os entrevistados estão motivados ou desmotivados no seu local de trabalho; 

• Identificar e compreender os fatores de motivação e desmotivação, e a medida em que estes influenciam 

os seus comportamentos; 

• Conhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar a motivação dos profissionais. 

Relativamente ao primeiro objetivo, constatou-se que existe uma discrepância nas respostas dadas pelos 

entrevistados do departamento administrativo, face aos participantes dos departamentos de contabilidade e de 

recursos humanos, dado que os primeiros se mostram menos motivados face aos restantes.  

Afetos a estes níveis de motivação dos entrevistados estão os fatores motivadores e os fatores 

desmotivadores. De entre estes fatores, alguns foram mais salientados por um departamento que por outro, como, 

por exemplo, no caso dos participantes do departamento administrativo que se sentem menos reconhecidos, sendo 

alvo de maior fragilidade e descontentamento a nível profissional. Além disto, este departamento sobressai 

problemas na comunicação com a chefia e ao nível da flexibilidade de horários, menos evidentes nos outros 

departamentos. De realçar que nos restantes departamentos, os profissionais têm horário fixo e mostram que este 

é um fator essencial para a sua motivação, pois conseguem conciliar o seu horário de trabalho com o horário dos 

filhos e da restante família.  

Comparando os resultados deste estudo com o referenciado pelo Jornal Económico a 30 de abril de 2018, 

acerca dos motivos de descontentamento dos profissionais afetos ao setor da saúde, excetuando médicos e 

enfermeiros, pode-se concluir que alguns desses motivos se refletem nesta organização. Entre eles está a falta de 

progressão na carreira e a existência de vencimentos baixos. 

 No parecer dos participantes no estudo, a motivação no trabalho influencia os seus comportamentos em 

contexto de trabalho na medida em que põe em causa a sua produtividade e desempenho, o seu esforço e 

disponibilidade. E tal coloca em risco os objetivos da organização e a qualidade do serviço, sendo que o absentismo 

também tenderá a estar mais presente, como enaltecem os entrevistados. 

As entrevistas realizadas permitiram esclarecer os fatores que os profissionais entrevistados apontam como 

estando a contribuir para a sua motivação no trabalho, assim como aqueles que a parecem prejudicar. A este nível 

destacam-se quer fatores que a literatura classifica como intrínsecos (como gosto pela profissão e pelas funções de 

trabalho, a disponibilidade para as tarefas e a vontade de trabalhar) quer fatores designados de extrínsecos (como 

os incentivos da entidade empregadora, o reconhecimento profissional, a flexibilidade de horário, as condições físicas 
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do local de trabalho, a igualdade/desigualdade profissional, a comunicação com a chefia, o ambiente com os 

colegas, a união entre departamentos, o vencimento, as categorias profissionais desadequadas, a falta de progressão 

na carreira e a desvalorização profissional).  Isto vai de encontro ao referenciado por Cunha et al. (2005), autores 

que realçam que a motivação intrínseca é o entusiasmo que o trabalhador apresenta face a uma tarefa que terá de 

elaborar, enquanto a motivação extrínseca se desenvolve pelo comportamento adotado pelas pessoas tendo em vista 

a recompensa. 

Adicionalmente, importa enfatizar que muitos entrevistados detetam a falta de equidade interna, a qual, 

segundo Cunha et al. (2005), e tendo por base a Teoria da Equidade de Adams, tende a ocorrer quando existe uma 

comparação entre colaboradores que exercem as mesmas funções. Esta falta de equidade interna está associada à 

ausência de igualdade profissional e a diferenças salarias.  

Os resultados do presente estudo mostram-se, ainda, particularmente associados aos contributos de 

Maslow, nomeadamente no que respeita aos patamares das necessidades de estima e das necessidades sociais. As 

necessidades de estima estão associados o reconhecimento profissional e a (des)valorização profissional, pois estas 

se referem à ambição de alcançar o respeito e o status social (Franco, 2008), sendo que alguns profissionais da 

organização hospitalar estudada apontam para a falta de reconhecimento do seu trabalho. Por outro lado, as 

necessidades sociais em contexto de trabalho estão associadas à relação que os participantes mantém com os 

colegas de trabalho e com a chefia. A este nível constatou-se que a relação/comunicação com a chefia revela 

fragilidades, com implicações negativas na motivação dos indivíduos. 

Importante referir que são os profissionais com menor antiguidade na instituição que revelam maiores 

preocupações com necessidades de autorrealização, enquanto os restantes parecem ter esquecido essa 

preocupação porque outras necessidades se encontram, ainda, por satisfazer. Os resultados do presente estudo 

remetem, assim, para as críticas apontadas por Cunha et al. (2005) à Teoria da Hierarquia das Necessidades de 

Maslow, por esta teoria assumir uma ordem específica das necessidades, sendo essa ordem fixa para qualquer 

indivíduo.  

Atendendo aos resultados dos estudos anteriormente realizados sobre a motivação em contexto da saúde, 

é possível constatar que, embora aqueles não assentem no grupo de profissionais estudados nesta investigação, os 

resultados são semelhantes, nomeadamente no que respeita a fatores motivadores como a progressão na carreira 

e a boa comunicação, identificados por Temesgen et al. (2016). Também o vencimento afeta a motivação dos 

participantes na investigação descrita nesta dissertação, resultado similar ao do estudo de Watts (1992).  

Os entrevistados apresentaram algumas sugestões para melhoria da sua motivação, sobressaindo a 

importância de uma definição de categorias profissionais mais justa e adequada à função realmente desempenhada. 

A valorização dos colaboradores é, também, um fator que deve ser levado a cabo pela instituição de forma a que 
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estes se sintam mais reconhecidos pelo seu trabalho e, consequentemente, fiquem mais motivados. Outras 

recomendações passam pela possibilidade de progressão na carreira e usufruto de um horário de trabalho mais 

flexível, as quais se assemelham às apresentadas no estudo de Watts (1992). Também o estudo de Toode et al. 

(2015) demostra que a formação profissional e a duração dos turnos são aspetos que têm impacto na motivação do 

individuo, conclusões semelhantes às do presente estudo.  

Tudo isto, leva a supor que a motivação é como um ativo intangível que uma organização possuí. Não se 

consegue ver, mas consegue-se sentir nas pessoas e no trabalho que é feito na organização. Como tal, cabe a cada 

organização decidir o quanto investir neste ativo. 

 

5.1 Contributos do Estudo 

 

Um dos contributos deste estudo prende-se ao grupo de profissionais entrevistados, aos profissionais dos 

departamentos administrativos. Avaliando pela literatura, este grupo de profissionais recebe pouca atenção em 

estudos anteriormente realizados sobre a motivação aplicada ao contexto hospitalar. Assim sendo, este estudo visa 

ajudar a suprimir essa lacuna.  

Além disto, espera-se que esta investigação ofereça um contributo para a organização hospitalar em estudo. 

Mais concretamente, espera-se ter contribuído para a consciencialização dos administradores/diretores deste 

hospital, de forma a alertar os mesmos para a importância da motivação dos colaboradores e as respetivas 

consequências decorrentes da existência de profissionais desmotivados. 

Nesta investigação, os entrevistados tiveram oportunidade de expressar a sua opinião face aquilo que os 

motiva e desmotiva. Muitas vezes se queixaram que não eram ouvidos ou que as soluções para determinados 

problemas não eram tidas em conta. Assim sendo, espera-se que as medidas identificadas pelos colaboradores a 

fim de melhorar a sua motivação sejam levadas em consideração pela gestão do hospital. Algumas dessas medidas 

passam pelo aumento dos descontos em consultas de especialidade para os colaboradores e família direta. De 

realçar que se o colaborador se sentir motivado e revelar empenhamento afetivo pela instituição onde trabalha, mais 

facilmente irá incentivar amigos e conhecidos a usufruírem dos serviços deste hospital.  

 

5.2 Limitações do estudo e sugestões para investigações futuras  
 

Uma das limitações sentidas na elaboração deste estudo exprime-se pela falta de literatura sobre a 

motivação no trabalho aplicada a administrativos do setor da saúde. Outra limitação prende-se com o facto de alguns 

entrevistados não apresentarem um discurso fluente, nomeadamente os pertencentes ao departamento 

administrativo. Foram, ainda, evidentes algumas dificuldades em interpretar as questões colocadas, mesmo após 



 

69 
 

uma explicação mais detalhada. Em resultado, decorreram algumas respostas pouco desenvolvidas, estando 

limitadas ao “sim” ou “não”. Além disto, denotou-se uma indisponibilidade por parte das chefias para participação 

nas entrevistas, embora tenham concordado com a participação dos seus subordinados.  

Uma das sugestões para investigações futuras passa pela realização de mais estudos a incidir sobre os 

profissionais das áreas de contabilidade, recursos humanos e administrativos, pois estes são parte integrante de 

organizações hospitalares e relevantes para o seu desenvolvimento, como referenciado por Watts (1992).  Estes 

departamentos são, muitas vezes, esquecidos pois quando se fala em organizações hospitalares a tendência é 

sobressair os médicos e os enfermeiros. Uma outra sugestão seria entrevistar profissionais de unidades hospitalares 

diferentes, para perceber se o cenário se repete ou sofre alterações.  

Atendendo ao momento que estamos a viver devido ao Covid-19, seria relevante perceber qual o impacto dos 

subsequentes ajustes no trabalho no nível da motivação dos colaboradores que fizeram parte da presente 

investigação. Em concreto, seria interessante conhecer o impacto de alterações nas condições de trabalho neste 

período, desde a existência de material de proteção, ao número de horas de trabalho diário e às medidas no 

atendimento e cuidado dos pacientes.   
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7. Apêndices 
 

7.1 Guião de Entrevista 
 

Informação Pessoal (idade, género, estado civil, número de filhos, antiguidade na instituição, horário de trabalho, 

categoria profissional). 

 

1. O que entende por motivação no trabalho?  

2. No seu entendimento qual o impacto para a organização resultante da existência de profissionais motivados?  

3. No seu entendimento qual o impacto para a organização resultante da existência de profissionais desmotivados? 

4. O que o levou a optar por esta profissão?  

5. Como caracteriza o seu trabalho? 

6. Sente-se profissionalmente realizado? Porquê? 

7. Considera-se motivado no seu local de trabalho? Porquê?  

8. Considera importante estar motivado? Porquê? 

9. Quais são os fatores que contribuem para a sua motivação no local de trabalho? Porquê?  

10. Quais são os fatores que prejudicam a sua motivação no trabalho? Porquê?  

11. Poderá a sua motivação influenciar o seu comportamento na organização? Porquê? 

12. Como caracteriza a sua relação com a chefia e qual o impacto dessa situação na sua motivação?  

13. Como caracteriza a sua relação com os colegas de departamento/equipa? Qual o impacto dessa situação na 

sua motivação? 

14. Como caracteriza as condições de trabalho? Qual o impacto dessa situação na sua motivação? 

15. Sente justiça no modo como a organização o trata e percebe o seu trabalho? Porquê? Qual o impacto dessa 

situação na sua motivação?  

16. Considera que existe igualdade entre os profissionais? Porquê? Qual o impacto dessa situação na sua motivação? 

17. Como avalia a sua motivação? Qual o impacto dessa situação na realização do seu trabalho? 

18. Como avalia a motivação dos seus colegas de departamento/equipa? Por que razão tem essa perceção? Qual o 

impacto dessa situação na realização do seu trabalho? 

19. Que medidas adota/adotaria em prol da motivação da sua equipa? Porquê? 

20. O que considera que pode ser feito pelo hospital para melhorar a motivação dos seus colaboradores? 

21. Deseja acrescentar outra informação que considere pertinente para este estudo?  
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7.2 Consentimento de conformidade para realização das entrevistas  
  

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II: CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

NOS TERMOS DA NORMA N.º 015/2013 DA Direção-Geral da Saúde (de acordo com a Declaração de Helsínquia e a 

Convenção de Oviedo) 
 
[Este modelo destina-se a ser adaptado a cada caso concreto e os itens e sugestões nele contidos não esgotam os termos e 

possibilidades que cada investigador queira utilizar para o tornar mais claro. O documento utilizado representa uma forma de 

“contrato” entre investigador/a e participante, por isso cada parte fica com uma via assinada por ambos – o primeiro 

“outorgante” guarda-o para provar que pediu e obteve consentimento perante eventuais auditorias; o segundo “outorgante” 

guarda-o para reler, revogar se assim o entender ou reclamar se verificar eventual incumprimento do garantido. A linguagem 

a utilizar deverá ser tão simples quanto possível, livre de termos técnicos (exceto quando os participantes forem profissionais 

de saúde) e globalmente adequada à literacia dos participantes a recrutar.] 
 
Título do estudo: A motivação dos profissionais em unidades de saúde.  
Enquadramento: Estudo realizado em âmbito de Mestrado, na Universidade do Minho; Orientadora, Prof.ª Dr.ª Íris Barbosa.  
Explicação do estudo: O método utilizado neste estudo, será entrevista gravada, com recolha de dados qualitativos, a qual se 

destina aos profissionais do departamento de gestão, contabilístico e administrativo. O local a se concretizar este estudo, será 

na própria unidade de saúde, por este conter um ambiente de privacidade. As entrevistas terão uma durabilidade de 

aproximadamente, 30 a 45 minutos, havendo a possibilidade de se realizar uma segunda entrevista, caso o investigador 

considere relevante. Estas entrevista serão alvo de gravação de áudio, com durabilidade de apenas 6 meses, pois no final 

serão destruídas.  
Condições e financiamento: Não há qualquer tipo de pagamento de deslocações ou contrapartidas, pois estarão ao encargo 

do investigador, tendo esta caráter voluntário.  
Confidencialidade e anonimato: Nesta entrevista será garantido a confidencialidade e o uso exclusivo dos dados recolhidos 
para o presente estudo. A mesma, garante o anonimato, não havendo qualquer tipo de registo que identifique o entrevistado, 
sendo que nenhuma informação será tornada pública. 
 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não hesite em 
solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento.  
Assinatura/s/ e número/s de cédula profissional de quem pede consentimento: 
 
… … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas pela pessoa 
que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo 
de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 
forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato 
que me são dadas pelo/a investigador/a. 
 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 
Assinatura: … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … … Data: …… /…… /………. 
ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE … PÁGINA/S E FEITO EM DUPLICADO: UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA 

PARA A PESSOA QUE CONSENTE 

Norma nº 015/2013 de 03/10/2013  

 


