
                                                               ANAIS DA FUCAMP  
 

            
                  V Semana Científica  

               do Curso de Administração 
 
 

MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: UM ESTUDO DE CAS O NA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GRUPIARA - MG  

 

Ana Carolina Soares Costa1 (carol_costa_15@hotmail.com) 

Cassio Raimundo Valdisser2 

 

RESUMO: 

Introdução:  A motivação é um processo que nasce com a necessidade da melhoria de 

processos que se configura a cada fluxo, a cada momento. Ela vem de forma interna nas 

empresas procurando sempre adequar nos comportamentos organizacionais, estimulando a 

ação das pessoas. O estudo foi desenvolvido no poder legislativo do município de Grupiara 

em Minas Gerais, com ênfase em analisar como ocorre a motivação e qual sua importância 

dentro do ambiente de trabalho no poder público, a fim de compreender a motivação dos 

funcionários e observando os processos de motivação que a coordenação do poder utiliza para 

ter a satisfação dos seus colaboradores. Observando o órgão público é de ampla visão que o 

mesmo possui processos motivacionais que estimulam os seus colaboradores e que os levam a 

ter uma desenvoltura melhor dentro do ambiente interno da empresa, possuindo um ambiente 

de trabalho melhor. Objetivos: Observar e analisar os métodos de motivação adotados na 

Câmara Municipal de Grupiara em Minas Gerais; verificar o grau de motivação dos 

colaboradores. Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica a partir de publicações 

sobre a temática em livros, revistas, artigos, periódicos, entre outros. Realizou-se ainda uma 

pesquisa exploratória com aplicação de questionários para 4 (quatro) servidores públicos, os 

quais possuem cargos efetivos no poder legislativo municipal, com o propósito de observar e 

analisar os métodos de motivação adotados pela Câmara Municipal de Grupiara – Minas 

Gerias, com a finalidade de incentivar a criatividade, o aumento de produtividade, a 

organização e o desenvolvimento de habilidades individuais e em grupo dentro da 

organização. Resultados: Diante da pesquisa realizada para observar a motivação no 

ambiente de trabalho, foi verificado pelos servidores que a organização possui um processo de 

motivação, e que todos os entrevistados acreditam que os fatores motivacionais são de grande 

importância dentro da organização, garantindo assim um grande fator de inspiração para o 
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desenvolvimento de todos dentro da empresa. Considerações finais: A motivação é um 

processo que nasce com a necessidade da melhoria de processos que se configura a cada 

fluxo, a cada momento. Na pesquisa realizada observa que os funcionários analisados e 

observados estão motivados, e através da mesma compreende que um órgão público como um 

privado possui processos motivacionais que garante o desenvolvimento e o crescimento dos 

colaboradores e a desenvoltura dos mesmos dentro do ambiente de trabalho. 
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