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Resumo 

Nos últimos anos cada vez mais as pessoas estão sendo atraídas para o serviço público. Seja 
pela estabilidade, pelos ótimos salários ou pela tranquilidade de vida, passar em um concurso 
público tem sido a escolha de muitos jovens e até adultos que não estão contentes com a 
iniciativa privada. O presente trabalho tem como objetivo geral investigar os motivos que 
levam estudantes de um cursinho preparatório a querer ingressar na carreira pública e como 
específicos identificar o perfil do estudante de concurso público, listar as expectativas do 
estudante acerca do concurso e apontar vantagens e desvantagens do serviço público na 
percepção dos alunos. Para isso utilizou-se como referencial teórico as diversas teorias de 
motivação dando destaque as das Necessidades de Maslow e dos Dois Fatores de Herzberg. A 
metodologia utilizada inclui pesquisa exploratória de cunho bibliográfica e estudo de caso, no 
qual foram aplicados 50 questionários, aleatoriamente, com estudantes de um cursinho 
preparatório. Os resultados demonstraram que as principais fontes de motivação são o salário, 
a estabilidade e os benefícios, enquanto que a dedicação exclusiva aos estudos aparece como 
principal desvantagem. Conclui-se que os estudantes se amparam em fatores higiênicos na sua 
escolha profissional o que poderá ser causa de frustração e acomodação futura. 
 

Palavras chaves: Gestão de Pessoas, Motivação, Serviço Público e Concursos Públicos

                                                
1 Graduanda do 6° semestre do curso de Administração da Faculdade Sete de Setembro. 
lia_fontenele@yahoo.com.br 
2 Mestra em Administração pela Universidade Estadual do Ceará. Graduada em Psicologia pela Universidade 
Federal do Ceará. Professora de graduação e pós-graduação da Faculdade Sete de Setembro. 
maabrito@fa7.edu.br 
3 Mestra em Administração pela Universidade de Fortaleza. Graduada em Administração pela Universidade 
Federal do Ceará. Professora de graduação e pós-graduação da Faculdade Sete de Setembro.  
roseilda@fa7.edu.br 



 

 
 

2 

1. INTRODUÇÃO 
 

O sonho de milhões de pessoas que não se sentem atraídos pelas oportunidades e 

riscos do setor privado é passar em um concurso público. Verifica-se um número cada vez 

maior de pessoas em busca da carreira pública, mas o que os motiva a dedicar dias, noites e 

anos aos estudos nessa conquista? 

O estudo da motivação tem sido o ponto de partida de diversas pesquisas que buscam 

compreender o comportamento das pessoas. Estudar a motivação significa tentar compreender 

as razões que levam as pessoas a agirem. Segundo Maximiano (2004, p.275), a palavra 

motivação indica as causas ou motivos que produzem determinado comportamento, seja ele 

qual for. 

A carreira em uma empresa pública, no fim do século XX, era uma opção de quem 

procurava um ambiente sem desafios ou não obtinha sucesso na iniciativa privada. Segundo 

Côrtes e Silva (2006, p.1), o setor público, nessa época, oferecia poucas perspectivas de 

carreira e salários baixos, em comparação com as empresas privadas. Atualmente, verifica-se 

um aumento da busca por empregos no setor público. Um dos fatores que comprovam este 

fato é o crescimento do número de inscritos em concursos e da demanda por cursos 

preparatórios. O salário, a estabilidade, a jornada fixa de trabalho e a tranquilidade são alguns 

dos principais atrativos da máquina pública. 

Uma importante linha de pesquisa do assunto tem sido a motivação para o trabalho, 

porém o estudo da motivação para o ingresso na carreira pública é bem restrito, o que justifica 

a importância da pesquisa. Assim, o presente trabalho anseia responder quais são as 

motivações que levam as pessoas a estudarem para serem servidores públicos? 

O objetivo geral do artigo é investigar os motivos que levam estudantes de um 

cursinho preparatório a querer ingressar na carreira pública e como objetivos específicos têm-

se: 1) Identificar o perfil do estudante de concurso público; 2) listar as expectativas do 

estudante acerca do concurso e; 3) Apontar vantagens e desvantagens do serviço público na 

percepção dos alunos. 

 

2. PANORAMA DOS CONCURSOS PÚBLICOS 
 

Apesar de o governo federal ter anunciado em fevereiro a suspensão de todos os 

concursos programados para o Executivo em 2011, ainda haverá cerca de 80.000 vagas neste 
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ano para os poderes Legislativo e Judiciário, empresas de economia mista, como o Banco do 

Brasil, e estatais com orçamento próprio, como os Correios. Sem contar as vagas nas esferas 

municipais e estaduais. (ALMEIDA, 2011, p.1). 
 

O concurso público representa uma opção para o jovem que não consegue o 
primeiro emprego, para quem saiu do mercado de trabalho, para quem está 
descontente com os salários baixos da iniciativa privada ou para quem quer 
simplesmente um pouco de tranquilidade no país das incertezas, diz o juiz 
fluminense William Douglas, da 4ª Vara Federal de Niterói, especialista em 
concursos públicos. (CARELLI, 2007, p.1). 

 

Podemos apontar como vantagem no concurso público, o fato de não haver 

discriminação de etnia, sexo ou idade, premiando o mais apto, o mais preparado. Outra 

vantagem seria  a remunerações e, a terceira, a estabilidade. Além disso, raros são os cargos 

que exigem alguma experiência anterior. Sem mencionar uma série de direitos a mais que os 

funcionários públicos têm em comparação com a iniciativa privada: ajuda de custo, diárias, 

férias, licença maternidade e paternidade etc. (PIMENTEL, [entre 2009 e 2011], p.1). 

Em 2006, 5 milhões de brasileiros inscreveram-se em três centenas de concursos 

promovidos no país para preencher vagas em repartições federais, estaduais e municipais. Isso 

representa 43% a mais de candidatos do que no início da década. (CARELLI, 2007, p.1). Em 

2010, 10 milhões de brasileiros inscreveram-se em concursos para preencher vagas em órgãos 

federais, estaduais e municipais — 40% a mais que em 2005, de acordo com a ANPAC - 

Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. (ALMEIDA, 2011, p.1). 

O principal motivo pelo qual tanta gente se inscreve nos concursos é que trabalhar 

para o governo oferece hoje um pacote de recompensas muito maior do que no passado. Nos 

últimos dez anos, o salário médio de um funcionário público da esfera federal passou de 

R$1.400,00 para R$4.700,00. Essa remuneração é 97,3% maior do que a média do setor 

privado. De acordo com um levantamento recente, entre 1992 e 2005 o salário do setor 

público aumentou 254% em relação ao do setor privado, considerando-se empregados com a 

mesma escolaridade, idade, cor e sexo. Dados do Ministério do Planejamento revelam que 

35% dos servidores federais recebem salário entre R$2.500,00 e R$6.500,00. Oito por cento 

deles ganham R$8.500,00 ou acima disso. (CARELLI, 2007, p.1). 

O estado brasileiro emprega hoje mais de 9 milhões de cidadãos, segundo o IBGE. 

"Os governos voltaram a ser os maiores e melhores empregadores do país", diz o cientista 

político José Matias Pereira, da Universidade de Brasília (UnB). "Em nenhum outro lugar um 

funcionário vai encontrar salários tão bons, acompanhados de benefícios". (CARELLI, 2007, 

p.1). 
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Num país com altíssima rotatividade de mão de obra, como o Brasil, só uma formação 

sólida não assegura sucesso contra o temido desemprego. Foi esse cenário de demissões e alta 

competitividade no mercado de trabalho, um tanto quanto tenebroso, que ajudou a levar 

grande parte da juventude brasileira – além de muitos outros não tão jovens – aos cursos 

preparatórios presenciais e online, em busca de uma palavrinha mágica denominada 

“estabilidade”. (PIMENTEL, [entre 2009 e 2011], p.1). 

Segundo pesquisa da ANPAC, a cada ano meio milhão de pessoas se matriculam em 

cursos especializados, e isso corresponde a apenas 10% do total de candidatos. Quem não tem 

tempo ou dinheiro para estudar em escolas preparatórias recorre a livros e apostilas. 

(CARELLI, 2007, p.1). 

 

3. TEORIA MOTIVACIONAL 
 

É difícil encontrar um consenso para o termo motivação. Godoi et al. (2004, p.2) 

definem motivação como um conjunto de processos implicados na ativação, direção, 

intensidade e persistência da conduta. 

Segundo Maximiano (2004, p.274-275), é preciso entender os mecanismos que 

movem as pessoas para os comportamentos de alto desempenho, indiferença ou 

improdutividade. Estudar a motivação, na verdade, significa tentar compreender as razões que 

levam as pessoas à ação. 
 

As hipóteses sobre o conteúdo da motivação foram inicialmente criadas pelos 
filósofos gregos que discutiam sobre o conceito da felicidade. Hoje, são 
reconhecidas quatro principais motivos: a motivação do ganho material, o 
comportamento humano é acionado ou motivado pela perspectiva do ganho; a 
motivação do reconhecimento social, por necessidade de aceitação as pessoas agem 
e trabalham dentro dos padrões criados e respeitados pelos colegas; a motivação 
interior da realização pessoal, que estabelece que as pessoas preferem fazer aquilo 
de que gostam e a do homem complexo, que explica que as pessoas são motivadas 
por inúmeras causas. (MAXIMIANO, 2004, p.285). 

 

As teorias da motivação são muitas. De acordo com Vries (1996, p.68) tudo se passa 

como se cada pesquisador interessado pelo fenômeno se sentisse obrigado a elaborar a sua 

própria teoria. Existe a teoria das necessidades - Maslow, McClelland, Alderfer, a teoria dos 

dois fatores - Herzberg, a teoria das expectativas - Vroom, a teoria da equidade - Adams, para 

mencionar apenas as mais influentes. A seguir, serão descritas as principais teorias que têm 

contribuído para a evolução do estudo da motivação. 
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3.1 TEORIA DAS NECESSIDADES 

 

3.1.1 Hierarquia das Necessidades 

 

Segundo Robbins (2002, p.152), a teoria mais conhecida de motivação é a de Abraham 

Maslow que identificou as principais necessidades do ser humano e classificou-as de acordo 

com uma escala ascendente. (SILVA et al, 2010, p.1). 

Maslow desenvolveu sua teoria idealizando uma pirâmide (BANOV, 2008, p. 68) que 

compreende desde aquelas necessidades consideradas como básicas ao bem-estar físico, até 

aquelas de ordem mais superior que envolvem a autorrealização ou busca de individualização. 

(BERGAMINI, 1997, p.72). 

 Como nos explica Robbins (2002, p.152), na base da pirâmide encontram-se as 

necessidades fisiológicas, como alimentação, repouso e abrigo, que são as necessidades 

humanas de nível mais baixo. As necessidades de segurança estão no segundo nível da 

pirâmide e representam a busca de proteção contra o perigo. Seguindo a hierarquia estão as 

necessidades sociais, como amizade, afeto e amor. No 4° nível se encontra a necessidade de 

estima, que são as necessidades relacionadas com a maneira pela qual a pessoa se vê e se 

avalia e no topo da pirâmide se encontra as necessidades de autorrealização, que são as 

necessidades que levam cada pessoa a tentar realizar seu próprio potencial e se desenvolver ao 

longo de toda a vida. 

De acordo com Maslow, as necessidades básicas manifestam-se em primeiro lugar, e 

as pessoas procuram satisfazê-las antes de se preocuparem com as de nível mais elevado. 

Uma vez atendida, a necessidade perde sua força motivadora, e a pessoa passa a ser motivada 

pela próxima necessidade. (MAXIMIANO, 2004, p.289). 

 Essa teoria, segundo Bergamini (1997, p.73), tornou-se uma das teorias mais 

populares sobre motivação dentro do referencial da literatura sobre o comportamento 

organizacional por sua simplicidade. 

 

3.1.2 Teoria ERG 

 

Outra teoria, muito semelhante à Teoria de Maslow, foi criada por Clayton Alderfer 

sendo conhecida pelo nome de teoria ERG – Existência, Relacionamento e Crescimento.  Na 

sua proposta, ele diminui a hierarquia de Maslow, condensando as necessidades de 
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autorrealização e estima em crescimento, dando ao afeto o nome de relacionamento e às 

necessidades fisiológicas o nome de existência. (HAMPTON, 1992 apud FERREIRA et al, 

2006, p.6). 

Existência refere-se aos nossos requisitos materiais básicos, por exemplo, fome e sede 

assim como outras necessidades materiais como o pagamento de salário relacionado ao 

trabalho e a segurança física; relacionamento diz respeito ao desejo de manter importantes 

relações interpessoais; e crescimento inclue o desejo de desenvolvimento pessoal. 

(ROBBINS, 2002, p.157). 

Segundo Maximiano (2004, p.290), Alderfer difere de Maslow porque acredita que a 

satisfação das necessidades não é uma sequência, mas acontece simultaneamente. 

 

3.1.3 Teoria de McClelland 

 

David McClelland desenvolveu a teoria das necessidades socialmente adquiridas. De 

acordo com Maximiano (2004, p.290), Mcclelland identificou e estudou três necessidades 

específicas: a necessidade de realização, de poder e de associação ou filiação. 

 A necessidade de realização representa a busca da excelência, de se realizar em 

relação a determinados padrões, de lutar pelo sucesso. A de associação é o desejo de 

relacionamento interpessoal próximo e amigável. E a de poder é a necessidade de fazer as 

outras pessoas se comportarem de uma maneira que não fariam naturalmente. (ROBBINS, 

2002, p.15). 

Para McClelland e seus associados, os indivíduos aprendem ou adquirem certas 

necessidades baseados em sua cultura, que é fortemente influenciada por fatores como 

família, religião, grupos de colegas e até mesmo televisão. Quando uma necessidade é 

verdadeiramente forte, os indivíduos se engajam para realizá-la. (SILVA et al, 2010, p.1). 

 

3.2 TEORIA DOS DOIS FATORES 
 

De acordo com Maximiano (2004, p.293), Frederick Herzberg dividiu os fatores em 

higiênicos, relacionados com as condições de trabalho e motivacionais, relacionados ao 

próprio trabalho. (Quadro 1). 
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Quadro1 - Dois Fatores de Herzberg 

FATORES HIGIENICOS FATORES MOTIVACIONAIS 
Estilo e supervisão do chefe Conteúdo do trabalho em si 
Relações pessoais com os colegas Sentido de realização de algo importante 
Salário Exercício da responsabilidade 
Políticas de administração de pessoal Possibilidade de crescimento 

Condições físicas e segurança do trabalho Reconhecimento pelo trabalho bem-feito 

 Orgulho e sentimento de prestígio decorrentes da profissão 

Fonte – Maximiano, 2004, p.293-294. 
 

Higiênicos são fatores externos, que estão sob controle da empresa e do ambiente de 

trabalho; eles não trazem satisfação, mas a sua ausência gera insatisfação, quando controlados 

previnem o baixo desempenho. Já os motivacionais são internos, estão sob controle do 

indivíduo e relacionados com aquilo que ele faz, com a natureza de suas tarefas. Os fatores 

motivacionais não geram insatisfação quando estão ausentes, são neutros, mas quando 

presentes garantem a satisfação. (BANOV, 2008, p.73-74). 
 

Para Maximiano (2004, p.295), a teoria dos dois fatores consolidou o princípio de 
que motivação vem do trabalho e não do ambiente. A teoria explica, por exemplo, 
por que certos profissionais dão mais importância à atividade que realizam do que a 
possíveis vantagens materiais que ela possa trazer. Artistas, artesãos, cientistas, 
sacerdotes e integrantes de entidades assistenciais muitas vezes trabalham em 
condições precárias, ou sacrificam o atendimento de necessidades básicas, até 
mesmo de segurança, para dedicar-se ao trabalho. 
 

Segundo Chiavenato (2002, p.87), “os fatores higiênicos são muito limitados em sua 

capacidade de influenciar poderosamente o comportamento dos empregados”, sendo apenas 

para evitar fontes de insatisfação. Já os motivacionais, elavam significativamente a satisfação. 

 

3.3 TEORIA DAS EXPECTATIVAS 
 

 Para Victor Vroom (1964), autor da teoria das expectativas, a motivação é um 

processo que governa as escolhas entre diferentes possibilidades de comportamento do 

indivíduo, que avalia as consequências de cada alternativa de ação e satisfação e que deve ser 

encarada como resultante de relações entre as expectativas que a pessoa desenvolve e os 

resultados esperados. (FERREIRA, 2006, p.3). 

Segundo Maximiano (2004, p. 277-278), “a teoria da expectativa propõe que as 

pessoas esforçam-se para alcançar resultados ou recompensas, que para elas são importantes, 

ao mesmo tempo em que evitam os resultados indesejáveis”. Ou seja, trata-se da expectativa 

de que o esforço produz um resultado, estabelecendo uma relação de causa e efeito.  
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Nesta teoria a motivação depende da força da expectativa de que uma ação trará o 

resultado esperado e da atração que esse resultado exercerá sobre o indivíduo. Para estar 

motivado, o funcionário deverá estar certo de que o seu esforço renderá uma boa avaliação, de 

que essa avaliação resultará em recompensas profissionais e de que tais recompensas 

atenderão às suas metas pessoais. (ROBBINS, 2002, p.167). 

 

3.4 TEORIA DA EQUIDADE 
 

“O ponto central da teoria da equidade é a crença de que as recompensas devem ser 

proporcionais ao esforço e iguais para todos”. A teoria da equidade ajuda a entender a reação 

das pessoas à distribuição das recompensas no grupo de trabalho e sua influência sobre a 

motivação. (MAXIMIANO, 2004, p.283-284). 

Segundo Ferreira et al (2006, p.6), cada pessoa tenderia a comparar aquilo que lhe é 

oferecido como recompensa pelo seu desempenho com aquilo que foi oferecido as pessoas 

semelhantes a ele. 

De acordo com Maximiano (2004, p.284), a falta de equidade pode produzir seis tipos 

de comportamentos: alteração no esforço exercido; alteração nos resultados produzidos; 

distorção da autopercepção; distorção da percepção de outros; escolha de outra referência; 

abandono da situação presente. 

De acordo com Bergamini (1997, p.37-38), as várias teorias de motivação não se 

anulam mutuamente, elas se complementam e criam uma visão abrangente da complexidade 

do ser humano. “Não existe uma única teoria que seja capaz de desvendar todas as 

características próprias da psicodinâmica motivacional de uma só vez. Com o passar do 

tempo, a motivação humana adquiriu, assim, diferentes interpretações”. 

Segundo Maximiano (2002, p.89), “as abordagens de Maslow e Herzberg apresentam 

alguns pontos de concordância que permitem uma configuração mais ampla e rica a respeito 

da motivação do comportamento humano”. A seguir quadro 2 que compara as duas teorias. 
 

Quadro 2 – Tabela de Comparação entre Maslow e Herberg 
MASLOW HERZBERG 

Autorrealização Fatores Motivacionais 
Estima 
Sociais  

Fatores Higiênicos Segurança 
Fisiológicas 

Fonte – Banov, 1997, p.73. 
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4. METODOLOGIA 
 

Este artigo foi construído através de uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfica, 

que segundo Andrade (2005, p.124) tem como finalidade proporcionar maiores informações 

sobre determinado tema, e de campo, que para Marconi (1990, p.75 apud ANDRADE, 2005, 

p.127) “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se 

queira comprovar ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

A pesquisa de campo foi fundamentada com base nas teorias de Maslow e Herzberg 

por serem as teorias clássicas e abordadas pela maioria dos autores de motivação.  

A organização escolhida para a pesquisa foi contactada através da entrega de 

documento redigido pelo coordenador do curso de administração, que a autora está cursando, 

solicitando autorização para a realização da pesquisa ao coordenador do cursinho 

preparatório. A mesma foi realizada com a aplicação de 50 questionários, de forma aleatória, 

na cidade de Fortaleza no estado do Ceará, nos dias 1° de abril, no turno da noite, e 16 de 

abril desse ano, no turno da manhã. 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário com 16 perguntas, sendo 

11 objetivas e 5 discursivas. As perguntas abordavam o perfil do estudante, o que o atraía para 

o serviço público e o que o motivava a estudar para concurso público. 

A tabulação dos resultados foi realizada através de planilha eletrônica e a análise foi 

feita de forma qualiquantitativa a luz do referencial teórico. 

 

5. RESULTADOS 
 

Após análise dos questionários, o perfil dos estudantes para concurso público foi 

caracterizado da seguinte maneira: em relação ao sexo, 80% dos entrevistados foram do sexo 

feminino, confirmando dados do censo 2010 que revelam a existência de 156.349 mulheres a 

mais do que homens em Fortaleza (IBGE, 2010) e mostrando a forte inserção da mulher no 

mundo do trabalho; em relação à idade, a faixa etária com maior participação foi caracterizada 

por jovens entre 26 a 35 anos (54%); no que tange ao grau de escolaridade, 64% dos 

entrevistados possuem nível superior, 16% pós-graduação, 16% nível superior incompleto, 

2% nível médio e 2% não responderam a essa pergunta. Em relação à renda familiar, 6% 

declararam ter renda de até 2 salários mínimos, 28% renda de 2 a 5 salários, 40% renda de 5 a 
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10 salários, 24% disseram ter renda de mais de 10 salários e 2% deixaram a pergunta em 

branco. Em relação ao tempo de estudo, 15 pessoas disseram estudar há até um ano, 20 

pessoas estudam entre um e dois anos, 14 pessoas estudam entre 2 e 5 anos e uma pessoa 

disse estudar há mais de 5 anos. Quando perguntados quanto tempo estudam por dia, 24% 

responderam estudar até 2 horas por dia, 50% responderam estudar entre 2 e 5 horas por dia, 

18% disseram estudar entre 5 e 8 horas por dia e 8% estudam mais de 8 horas por dia. 

Cruzando-se os dados “sexo” com “horas de estudo” nota-se que tanto homens (70%) 

como mulheres (42,5%) estudam entre 2 e 5 horas por dia. Ao cruzar os dados “anos de 

estudo” com “horas de estudo” percebe-se que indiferentemente aos anos que a pessoa vem 

dedicando aos estudos a maioria estuda entre 2 e 5 horas por dia. 

Quando questionados sobre as vantagens de se estudar para concursos públicos a 

maioria das respostas girava em torno da estabilidade que seria alcançada ao entrar no serviço 

público. Comentários feitos pelos entrevistados refletem isso: “estabilidade, benefícios 

financeiros e as inúmeras garantias dadas ao servidor”, “estabilidade financeira para a vida 

toda e bom salário”, “busca da estabilidade e realização profissional”, “obter o objetivo 

almejado: emprego público estável, boa remuneração, entre outros benefícios, como 

qualidade de vida etc.”. Verifica-se a partir dessas respostas que as vantagens citadas pelos 

estudantes são as mesmas verificadas pelos teóricos que citam a remuneração, a estabilidade e 

os benefícios como vantagens do serviço público. Reforçando assim a teoria da Expectativa 

que propõe que as pessoas esforçam-se para conseguir resultados que para elas são 

importantes. Neste caso, as pessoas estudam com a expectativa de estabilidade, bons salários 

e benefícios. 

Em relação às desvantagens de ser estudar para concurso público a maioria dos 

entrevistados citou a dedicação exclusiva aos estudos e a falta de tempo para outras 

atividades. Nas palavras dos entrevistados: “tem que ter muita dedicação, paciência, abdicar 

de algumas horas de lazer, ver com menos frequência os amigos e familiares e o principal não 

possuir um salário”, “dedicação exclusiva aos estudos, abrir mão de lazer, festas, férias”, 

“muitas renúncias até passar e a falta de dinheiro, pois o estudo exige dedicação integral”, 

“falta de tempo e por ser um investimento de longo prazo”, “falta de tempo para fazer coisas 

que gosto muito como lazer, tempo com a família, viajar”, “estudar bastante, abrir mão de 

muitas coisas por um futuro incerto”. Apesar disso, observou-se uma contradição entre o 

tempo dedicado ao estudo (50% responderam estudar entre 2 e 5hs por dia) e a principal 

desvantagem ser a dedicação exclusiva aos estudos. 
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Quando questionados sobre que concurso almejava e o porquê as respostas foram as 

mais variadas possíveis, mas os que apresentaram alguma repetição foram os concursos para 

os Tribunais (TRE, TRT, TRF), para o Ministério Público (MPU, MPT), para a Receita 

Federal (ARF) e para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Os motivos foram 

nas palavras dos entrevistados: “salário bom e área interessante”, “tem haver com a minha 

formação profissional”, “pelo tipo de trabalho e pelas vantagens que os tribunais oferecem, 

por exemplo, recesso”, “identificação com fiscalização e administração dos recursos 

públicos”, “é o que gosto de fazer e o salário”, “me identifico com a atividade, é federal e a 

remuneração é acima de R$10.000,00”, “devido a remuneração, carga horária e status”, 

“porque eu me identifico totalmente com a previdência, o salário é bom, irei prestar ajuda aos 

que precisam, sendo muito bem remunerada para isso”. Pode-ser perceber que a maioria dos 

motivos quando contrastados com a teoria de Herberg se referem a fatores higiênicos, que 

apenas evitam a insatisfação, mas não motivam. 

Outra questão dizia respeito a se o entrevistado conhecia algum servidor público. Os 

pais de 40% são servidores, 16% relataram que o esposo (a)/namorado (a) era servidor, 46% 

conheciam familiares servidores, 62% tinham amigos servidores e 2% marcaram a opção 

“outros” e citaram conhecer professores que eram servidores. 46% relataram que seus pais ou 

esposo (a)/namorado (a) são servidores públicos, com isso pode-se sugerir uma influência 

familiar na escolha da carreira pública pelos estudantes. 

Em relação ao que vê na vida dos servidores públicos que deseja para a sua, grande 

parte dos entrevistados citou a estabilidade e a tranquilidade da vida deles. As palavras dos 

entrevistados confirmam isso: “estabilidade financeira. Trabalhar de 4-8hs no máximo por 

dia, sem exploração. Em geral, possuir uma boa qualidade de vida, receber todos os encargos 

direito”, “tranquilidade, benefícios, licenças, salário, férias, garantias”, “férias, cargos 

comissionados, diárias, promoções, licença para tratar de assuntos particulares”, “ótimo 

salário, estabilidade e uma melhor aposentadoria”, “tranquilidade financeira”. 

Outras questões diziam respeito a se o entrevistado era servidor e se já havia pedido 

exoneração de algum cargo para se dedicar a estudar para outro concurso. Apenas 10 % dos 

entrevistados já são servidores públicos e continuam estudando em vista de um cargo melhor 

e 8% dos entrevistados já pediram exoneração de algum cargo público para se dedicar 

exclusivamente a estudar para outro. O que demonstra que o individuo está sempre buscando 

uma nova motivação e que muitas vezes a insatisfação é mola que impulsiona para a 

motivação. Não basta a estabilidade do serviço público, depois a pessoa quer um salário 

maior, depois quer uma carga horária menor etc. 
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A última pergunta do questionário dizia respeito ao que motivava os entrevistados a 

estudar para serem servidores públicos. Diante de uma lista de quesitos os entrevistados 

aplicavam nota de 1 a 5, sendo 1 “não motiva” e 5 “motiva muito”. 

 
Tabela 1- Fatores de motivação 

 1 2 3 4 5 Não marcaram 

Salário 2%  8% 10% 80%  

Estabilidade 2%   4% 94%  

Vocação 4% 10% 32% 28% 26%  

Status social 10% 10% 26% 26% 28%  

Jornada de trabalho  6% 22% 22% 44% 6% 

Atividades desenvolvidas 4% 10% 22% 30% 32% 2% 

Benefícios 2%  4% 12% 82%  

Relacionamento social 2% 8% 34% 18% 38%  
Fonte – pesquisa de campo 

 

Pode-se observar que, para a maioria dos entrevistados, estabilidade (94%), benefícios 

(82%) e salário (80%) são os fatores que mais motivam. Vocação (14%), atividades 

desenvolvidas (14%) e status social (20%) estão entre os fatores que não motivam ou pouco 

motivam. 

Quando cruzados os dados de sexo e notas atribuídas ao salário tem-se que 85% das 

mulheres têm o salário como fator muito motivador contra 60% dos homens. Observando-se 

com isso o peso que as mulheres dão ao salário para ingressar no serviço público já que não 

existe nenhum tipo de discriminação, que ainda acontece no setor privado, de homens e 

mulheres com mesmos cargos ganharem salários diferentes. 

Quando cruzados os dados de sexo e notas atribuídas à jornada de trabalho 30% dos 

homens disseram que jornada de trabalho motiva muito contra 47,5% das mulheres. Uma 

jornada fixa de 6 a 8 horas diárias é um anseio de muitas mulheres que nos dias de hoje lutam 

por seu espaço no mercado de trabalho, todavia não querem abrir mão da família, dos amigos, 

dos fins de semana para conseguir isso. 

Após realização de uma média, onde foram excluídos os quesitos deixados em branco, 

a estabilidade aparece como fator que mais motiva os estudantes com nota de 4,88; em 

seguida, benefícios (4,72); salário (4,66) e jornada de trabalho (4,11). Os fatores que 
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aparecem como de menor motivação para os estudantes são relacionamento social (3,82); 

atividades desenvolvidas (3,78); vocação (3,62) e status social (3,52). 

Percebe-se que o que mais motiva os estudantes refere-se a salário, estabilidade e 

benefícios. Comparando as teorias de Maslow e Herzberg nota-se que esses quesitos estão na 

base da pirâmide sendo considerados, segundo a teoria de Herzberg, fatores higiênicos que 

não trazem satisfação, apenas evitam a insatisfação não se constituindo como realmente 

motivacionais. 

 

6. CONCLUSÃO 
 

O que motiva estudantes de um cursinho preparatório para concurso a estudar para 

serem servidores públicos? Ao longo desse trabalho buscamos responder esse problema, que 

teve como objetivo procurar descobrir o que motiva os estudantes de um cursinho 

preparatório para concursos públicos. A busca pela estabilidade, o pacote de benefícios 

oferecidos e os ótimos salários são os principais fatores encontrados de motivação para os 

estudantes. 

Com isso, conclui-se que os estudantes têm como fatores motivacionais fatores apenas 

higiênicos o que poderá ser causa de frustração e acomodação quando esses estudantes se 

tornarem servidores públicos. 

Ao identificar o perfil do estudante de concurso público percebe-se uma 

predominância de mulheres, jovens, com nível superior completo, com renda familiar de 5 a 

10 salários mínimos e que estudam entre 2 e 5 horas por dia há pelo menos 1 ano. 

O objetivo de listar as expectativas do estudante acerca do concurso foi respondido 

parcialmente, visto que os estudantes não são, em sua maioria, servidores públicos, analisando 

as vantagens e desvantagens apontadas pelos alunos. A principal vantagem foi a estabilidade e 

a principal desvantagem foi a dedicação exclusiva aos estudos. Conclui-se que as expectativas 

dos estudantes são que ao se dedicarem exclusivamente aos estudos conseguirão alcançar o 

sonho de uma vaga no serviço público. 

Tendo em vista que cada vez mais os usuários dos serviços públicos estão conscientes 

dos seus direitos e exigindo um serviço de maior qualidade, a motivação dos servidores é 

essencial para o alcance dessa qualidade. Cada vez mais percebe-se que a satisfação dos 

clientes está ligada a satisfação dos funcionários. 



 

 
 

14 

Sugere-se para futuras pesquisas estudar entre servidores públicos que já alcançaram a 

estabilidade, que recebem bons salários e vários benefícios do serviço público se os fatores 

que motivavam quando estudantes continuam sendo fonte de motivação ou tornaram-se 

motivo de acomodação e desestímulo. 
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