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RESUMO 

No âmbito do trabalho a motivação indica o esforço psicológico de disposição ou vontade 

de perseguir uma meta ou realizar uma tarefa, assim, entender o processo motivacional 

nas organizações é de grande importância, pois está diretamente relacionado com o 

desempenho da instituição. Contudo, são poucos os estudos voltados à motivação na área 

da administração pública, e entender o perfil motivacional dos trabalhadores desse setor 

é um passo bastante relevante. Deste modo, o objetivo da presente pesquisa é identificar 

o perfil de necessidades motivacionais de servidores públicos técnico-administrativos de 

uma instituição federal de ensino, com base na Teoria das Necessidades Adquiridas. Para 

tanto, foi realizado um estudo descritivo, quantitativo, bibliográfico e de levantamento, 

com aplicação de questionário eletrônico. A análise dos dados permitiu identificar seis 

tipos distintos de perfis motivacionais, que, por fim, foram classificados em dois grandes 

grupos. Foi possível concluir que todos os servidores possuem necessidades 

motivacionais de realização e de afiliação presentes ou muito fortes, enquanto que apenas 

uma pequena parte possui a necessidade de poder. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Batista (2016), a palavra motivação expressa o conjunto de razões que 

provocam, explicam, incentivam ou induzem determinado modo de ação ou de 



   
             

comportamento, e, no âmbito do trabalho, indica o esforço psicológico de disposição para 

perseguir uma meta ou realizar uma tarefa. 

O problema da desmotivação pode ser observado tanto em instituições públicas como 

privadas, mas, de acordo com Rocha (2020), há maior ocorrência de pessoas 

desmotivadas no setor público, o que mostra a necessidade de entender os desafios que 

são enfrentados em tais organizações para tentar propor melhorias nesse segmento. 

Buscando compreender o que permeia a motivação dos indivíduos, algumas teorias foram 

desenvolvidas a partir da década de 1950, uma delas é a Teoria das Necessidades 

Adquiridas, que visa identificar três necessidades aprendidas e adquiridas ao longo da 

vida por meio da interação social: realização, afiliação e poder. Tais necessidades 

retratam um padrão de comportamento do indivíduo, ou seja, elas influenciam a 

motivação para determinado tipo de conduta (CORNACHIONE JUNIOR et al., 2015). 

A necessidade de realização está ligada à vontade de se superar, de ter sucesso em relação 

a um conjunto de padrões; a necessidade de poder é a necessidade de fazer com que os 

outros se comportem de uma forma que não fariam naturalmente; já a necessidade de 

afiliação está relacionada com o desejo de ter relacionamentos interpessoais amigáveis e 

próximos (ROBBINS; COULTER, 2014). 

Embora existam diversos estudos utilizando tal teoria para a avaliação da motivação de 

trabalhadores, os estudos relacionados à motivação de servidores públicos, de forma 

geral, são bastante escassos. Incentivar a motivação é de suma importância para as 

instituições e seus gestores, e, para tanto, entender o perfil motivacional dos trabalhadores 

é um passo bastante relevante. 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo identificar o perfil de necessidades 

motivacionais dos servidores públicos técnico-administrativos de uma instituição federal 

de ensino, podendo contribuir em ações gerenciais para a melhoria do desempenho e da 

eficiência organizacional. Para tanto, utilizará como base a Teoria das Necessidades 

Adquiridas, de David McClelland. 

 



   
             

METODOLOGIA 

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva quanto ao objetivo, bibliográfica e de 

levantamento quanto aos procedimentos, e de abordagem quantitativa. A população é 

constituída pelos 44 servidores técnico-administrativos em exercício no campus 

Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e a amostra foi 

composta por 43 desses servidores, ou seja, aproximadamente 98% da população. 

O instrumento utilizado para a medição das necessidades de realização, afiliação e poder 

foi um questionário eletrônico concebido a partir dos estudos de Heckert et al. (2000) e 

de Rego e Carvalho (2002). Foram extraídas e adaptadas as afirmativas consideradas mais 

pertinentes para o público da pesquisa, totalizando 22 afirmativas, sendo 7 relativas à 

necessidade de realização, 7 relativas à necessidade de afiliação, e 8 referentes à 

necessidade de poder, todas dispostas de forma aleatória no instrumento de pesquisa. 

O respondente deveria indicar, com base na sua percepção pessoal, o seu grau de 

concordância em relação à cada afirmativa. Para tanto utilizou-se uma escala Likert de 

cinco pontos. O questionário ainda continha uma seção para coleta de informações 

demográficas, cujas perguntas foram elaboradas de modo a não identificar os servidores. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para analisar o perfil de necessidades dos servidores, foi utilizada a lógica sugerida no 

estudo de Heckert et al. (2000), assim, inicialmente as respostas foram agrupadas de 

acordo com a categoria de cada pergunta (realização, afiliação e poder), e na sequência 

foi calculada a média aritmética de cada categoria para cada respondente. 

Quando a média de determinado grupo figurou abaixo de 3, considerou-se que aquele tipo 

de necessidade era muito baixo ou até mesmo nulo para tal indivíduo. Para as médias de 

3 a 3,9 pontos, considerou-se que existe a presença de tal necessidade, e para médias que 

ficaram entre 4 e 5 pontos, considerou-se que existe uma presença muito forte da 

respectiva necessidade naquele indivíduo. 

Assim, primeiramente foi possível identificar 6 classificações distintas de perfis, que 

foram categorizadas utilizando as letras iniciais de cada tipo de necessidade (poder; 



   
             

realização; afiliação). A letra maiúscula representa que tal necessidade é muito forte 

(média entre 4 e 5), a letra minúscula representa que a necessidade é presente (média entre 

3 e 3,9), e a inexistência da letra significa que a necessidade é muita baixa ou nula (média 

abaixo de 3). Esta classificação inicial está evidenciada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação inicial dos perfis motivacionais 

Perfis Identificados Freq. Absoluta Freq. Relativa 

pRA 11 25,6% 

pRa 1 2,3% 

RA 22 51,1% 

Ra 6 14,0% 

rA 1 2,3% 

ra 2 4,7% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Percebe-se que todos os servidores possuem a presença das necessidades de realização e 

afiliação, sendo que o perfil “A” aparece em 34 servidores, ou seja, em 79,0% dos casos, 

e o perfil “R” em 40 dos 43 servidores, ou seja, em 93,0% da amostra. Já a combinação 

de tais necessidades, ou seja, perfil que contém realização e afiliação muito fortes (RA), 

aparece em 76,7% dos servidores. 

Santos, Laquila e Dalfior (2013) argumentam que que os empregados com necessidade 

de realização elevada apresentam uma produtividade maior quando alocados em trabalhos 

estimulantes, satisfatórios, desafiadores e complexos, e os funcionários com baixa 

necessidade de realização apresentam melhor desempenho quando estão em condições de 

estabilidade, segurança e previsibilidade, o que é mais típico do serviço público, 

evidenciando, assim, uma possível insatisfação desses servidores. 

Contudo, cabe destacar que o serviço público vem sofrendo constantes alterações, 

principalmente em relação a legislações, sistemas e procedimentos, o que pode torná-lo 

atrativo para pessoas com alta necessidade de realização. Outro ponto de importância é a 

forma de ingresso no serviço público, que se dá através de concursos geralmente bastante 

concorridos, evidenciando a necessidade de os candidatos darem o seu melhor para 

conseguirem a aprovação. 

Quanto à afiliação, de acordo com McShane e Glinow (2014), funcionários que possuem 

alta motivação por tal necessidade normalmente desempenham um bom papel em funções 

de mediação de conflitos, e também em áreas onde é necessário cultivar relações de longo 



   
             

prazo, como a comercial. Entretanto, não são tão eficazes para trabalhar em atividades 

como a alocação de recursos escassos, e na tomada de decisões que podem gerar conflitos.  

Assim, uma predominante necessidade de afiliação apresenta aspectos positivos e 

negativos no contexto estudado. Uma vez que servidores públicos possuem estabilidade, 

e geralmente convivem com os mesmos colegas de trabalho por um longo período de 

tempo, a necessidade de afiliação pode contribuir para um melhor convívio e um clima 

organizacional mais amigável e cooperativo. Em contraponto, esses relacionamentos 

pessoais mais próximos podem prejudicar um dos princípios básicos da administração 

pública, que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Cornachione Junior 

(2015) também ressalta o posicionamento de McClelland de que uma necessidade de 

afiliação mais elevada pode ser um empecilho à objetividade que se espera de um gestor, 

já que ele pode ser levado a tomar decisões que aumentem a sua popularidade, ao invés 

de convergir com os objetivos organizacionais. 

Na sequência, os perfis foram reclassificados em dois grandes grupos, um deles com a 

presença de p (poder) – Perfil 1, e o outro ra nato (realização e afiliação) – Perfil 2. O 

segundo grupo engloba todos os indivíduos com r (realização) e a (afiliação) no mínimo 

presentes e com ausência de p (poder). Tal reclassificação é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Classificação final dos perfis motivacionais 

Perfis Identificados Reclassificação Frequência Absoluta Frequência Relativa 

pRA 
Perfil 1 (com p) 12 27,9% 

pRa 

RA 

Perfil 2 (ra nato) 31 72,1% 
Ra 

rA 

ra 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

É possível observar que a maioria dos servidores não possui a necessidade de poder, já 

que 72,1% foram classificados como Perfil 2 (ra nato). Os estudos de McClelland e 

colaboradores oferecem um forte apoio à visão de que líderes eficazes têm grande 

necessidade de poder, pois acreditam que é por meio do poder e da influência que as 

coisas acontecem nas organizações (CLARK; CLARK, 1990, apud ANDERSEN, 2018). 

Robbins e Coulter (2014) e Chiavenato (2021) corroboram ao afirmar que indivíduos com 



   
             

grande necessidade de poder e baixa necessidade de afiliação tendem a ser melhores 

gestores. 

Embora poucos servidores possuam a necessidade de poder, tal resultado converge com 

o estudo de Andersen (2018), que investigou o perfil motivacional de gerentes e 

identificou que a necessidade de poder era mais forte apenas nos gestores da iniciativa 

privada, ao passo que nos do setor público se sobressaía a necessidade de realização. 

Por fim, cabe destacar que a média geral da amostra investigada, em uma escala de 1 a 5, 

foi de 4,4 pontos para a necessidade de realização, 4,2 para a necessidade de afiliação, e 

apenas 2,6 pontos para a necessidade de poder. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa objetivou identificar o perfil de necessidades motivacionais dos servidores 

técnico-administrativos da UTFPR campus Guarapuava sob a ótica da Teoria das 

Necessidades Adquiridas, que defende a existência de três necessidades motivacionais: 

realização, afiliação e poder. 

Constata-se que 100% dos servidores possuem necessidade de realização e de afiliação 

presentes ou fortemente presentes, prevalecendo a forte necessidade de realização, 

seguida da forte necessidade de afiliação.  

O perfil predominante (72,1%) é a combinação das necessidades de realização e afiliação 

sem a necessidade de poder, que, por sua vez, se faz presente em apenas 27,9% dos 

indivíduos, contudo, nenhum deles demonstra possuir fortemente tal necessidade. 

Considerando as características típicas do serviço público, como ingresso por concurso, 

estabilidade, possibilidade de uma longa carreira no mesmo órgão e com os mesmos 

colegas de trabalho, é coerente que pessoas com perfil propenso à realização e à afiliação 

busquem por este tipo de ocupação profissional. 

Os resultados obtidos podem auxiliar a gestão a entender sobre o perfil motivacional de 

tais servidores e contribuir em decisões de realocação de pessoas, designação para 

funções gerenciais e distribuição de tarefas, visando a melhoria do desempenho e da 

eficiência organizacional, e também da satisfação e da qualidade de vida no trabalho. 
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