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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi analisar a influência da remuneração no comportamento dos 

funcionários em ambiente hospitalar. O estudo foi feito em três grandes hospitais de 

Florianópolis (SC): um hospital público administrado por uma universidade federal, o outro 

administrado pelo estado e o terceiro pela iniciativa privada. Foram aplicados questionários 

direcionados, obtendo resposta de 135 funcionários, tanto da área da saúde como da 

administração. Os resultados indicam que, as variáveis que tratam da restrição das ações, temor 

de castigo, expectativa de recompensa e aprendizado organizacional possuem poder explicativo 

em relação à remuneração como guia de comportamento. Os resultados ainda apontam para 

diferenças comportamentais entre os funcionários das duas áreas, assim como características 

divergentes relacionadas ao gênero, idade e tempo de serviço. Funcionários da área da saúde, 

por exemplo, são mais influenciados em seu comportamento quando acreditam que a sua 

remuneração restringe suas ações ou quando existe expectativa de recompensa. Já funcionários 

da área administrativa são sensíveis quando a remuneração gera algum tipo de temor de castigo. 

Os resultados também indicam que funcionários com mais de 40 anos e com mais de 5 anos de 

serviço, não restringem suas ações em função da remuneração, mas esperam ser recompensados 

pela sua atuação, enquanto que os mais jovens percebem restrições pela remuneração recebida. 

As conclusões deste trabalho abordam questões comportamentais importantes que envolvem os 

sistemas de remuneração e política de incentivos. As respostas e percepções observadas neste 

estudo, bem como os resultados da pesquisa, podem ser úteis para outros hospitais e para a 

melhoria da eficiência da gestão hospitalar. 

Palavras-chave: remuneração; comportamento; hospital. 

Área temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 

A remuneração fixa e principalmente os incentivos variáveis, tem sido discutidos nos 

últimos anos por diversas áreas do conhecimento e em vários países. Estudiosos de Governança 

Corporativa, por exemplo, têm interesse em verificar os aumentos na remuneração dos 

principais executivos. Pesquisadores de recursos humanos e psicologia se interessam em 

verificar os fatores que motivam os trabalhadores.  
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Em sociologia o interesse nas relações dos empregadores com os sindicatos também é 

pauta de pesquisa. Na área jurídica diversos pesquisadores discutem as regulamentações que 

envolvem a relação de trabalho, assim como estudos econômicos discutem intensamente a 

relação de conflito de interesse entre os agentes. Esses diversos aspectos ainda podem variar de 

acordo com as características encontradas em cada país. 

Na área da saúde  há especificamente uma complexidade entre a administração dos 

recursos e a área médica. A sobrevivência dos hospitais depende fundamentalmente do 

envolvimento dos médicos na gestão dos recursos, como relata Abernethy e Stoelwinder (1995). 

Gerenciar esses recursos é fator determinante para direcionar o comportamento dos médicos. 

Suas escolhas estão diretamente relacionadas com poder e a influência que possuem dentro dos 

hospitais (ABERNETHY; VAGNONI, 2004). 

Batista et al (2005) e Gaki, Kontodimopoulos e Niaskas (2013) buscaram entender os 

fatores de motivação que influenciavam os funcionários no ambiente hospitalar. A preocupação 

com os efeitos da remuneração no comportamento dos executivos e a motivação em ambiente 

hospitalar constituem o pano de fundo desse trabalho. Embora, os efeitos da remuneração 

variável sejam amplamente pesquisados, entende-se que de alguma forma a remuneração fixa 

também provoque influências comportamentais. De acordo com Herzberg  et al (1953), 

funcionários motivados tendem a ser mais produtivos e criativos, e a remuneração é um dos 

fatores de maior de influência no comportamento. 

Além disso, a utilização de remuneração condicionada a resultado e/ou pagamento de 

incentivos nos serviços públicos de saúde parece ter se tornado prática disseminada a partir dos 

anos de 1990, especialmente em hospitais. No entanto, são ainda pontuais as avaliações 

sistematizadas, encontrando-se alguns estudos descritivos sobre a adoção dessa prática em 

serviços ambulatoriais, hospitais gerais e universitários, como relatam Oliveira Cecílio (1997) 

e Cherchiglia et al (1998). 

Nesta perspectiva, emerge a seguinte pergunta de pesquisa: como a remuneração 

influencia o comportamento dos funcionários no setor hospitalar? Assim, o objetivo é 

analisar a percepção dos empregados em relação aos sistemas de remuneração em três grandes 

hospitais de Florianópolis-SC.  

Este estudo contribui para compreender os impactos que o comportamento exerce na 

implementação e utilização das políticas e sistemas de remuneração, estejam eles relacionados 

ou não com o desempenho. Os resultados podem alertar as organizações e os gestores sobre os 

cuidados e treinamentos necessários aos empregados. Estes resultados são importantes porque 

evidências do papel do comportamento sobre sistemas de remuneração e avaliação de 

desempenho nas organizações, principalmente em hospitais, são limitados na literatura e podem 

contribuir com o processo de geração do conhecimento sobre a relação entre comportamento, 

remuneração e avaliação do desempenho. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA RELACIONADA  
As questões envolvendo remuneração são discutidas em vários países. Na Alemanha, as 

relações de trabalho são em geral consideradas homogêneas e estáticas (ALLEN et al, 2007). 

Porém, recentemente as empresas estão noticiando que os acordos coletivos de um modo geral 

estão colaborando para aumentar a pressão dos custos operacionais de mão de obra. Os autores 

investigaram os dados de 16.000 empresas, coletados do IAB (Institut für Arbeitsmarkt-und 

Berufsforschung) e descobriram que os acordos coletivos não exercem pressões nas empresas, 

já que essas frequentemente remuneram acima dos valores estipulados. Também perceberam 

que a remuneração variável (bônus e participação nos lucros) fazem da remuneração alemã 

mais heterogênea do que aquela que é anunciada. 

A remuneração dos executivos tem despertado interesse de órgãos reguladores desde os 

grandes escândalos como os da ENRON (EUA) e Marconi (UK) (BENDER, 2002). A autora 
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relata ainda que acadêmicos da área de governança corporativa têm dedicado grande espaço em 

suas agendas para verificar como se estabelece a política de remuneração de grandes executivos. 

Bender (2002) verificou em duas grandes prestadoras de serviços de energia da Inglaterra como 

se estabeleciam essas políticas. A autora descobriu que aspectos sociais-psicológicos 

influenciam na definição da remuneração tanto quanto os aspectos econômicos. Muitas vezes a 

remuneração é determinada como forma de incentivo e motivação (explicado por teorias sócio 

psicológicas), e está vinculada a uma combinação de retribuição ao desempenho (explicado por 

teorias econômicas).  

Bender (2004) também discutiu as causas que levam as empresas a adotar remuneração 

variável aos seus executivos e encontrou explicação na teoria institucional. Segundo a autora, 

essa remuneração legitima a ação dos conselheiros em relação a outras empresas. Outra 

explicação foi encontrada por meio da teoria da agência, pois esse tipo de remuneração 

harmoniza interesses entre os agentes. 

A remuneração variável, como forma de incentivo, pode provocar harmonização de 

interesses entre acionistas e administradores em relação aos retornos de curto prazo. E  poderia, 

em longo prazo, resultar em danos para a empresa, conforme Buck et al (2003) constataram em 

estudo realizado sobre a implantação de planos de incentivos de longo prazo (LTIP) no Reino 

Unido. 

Muitos autores discutem a remuneração variável dos executivos de acordo com o 

desempenho financeiro. Callan e Thomas (2010) ampliaram essa discussão, e por meio de um 

modelo de equações simultâneas, perceberam que a relação era mais forte quando as variáveis 

financeiras estavam associadas com as variáveis de desempenho social. 

Em 2002, preocupados com a política de remuneração, órgãos regulatórios no Reino 

Unido tornaram obrigatória a publicação do Directors’ Remuneration Report (DDR), dando aos 

acionistas o direito a voto para a aprovação da remuneração dos executivos. Conyon e Sadler 

(2010) perceberam que menos de 10% dos acionistas votavam contra o DRR e que esta 

porcentagem tem diminuído ao longo do tempo. Os autoras também perceberam que, dos 

acionistas que votaram contra a remuneração indicada no DRR, a maioria apontava para os 

planos de incentivos de longo prazo (LTIP) como melhor alternativa. Resultados similares 

foram verificados também por Kovacevic (2009) em empresas australianas.  

De um modo geral, a literatura tem apontado para uma relação direta entre a 

remuneração do CEO e a performance financeira das empresas. Esses resultados também foram 

confirmados por Doucouliagos, Hamã e Askary (2007), em estudo sobre o setor bancário 

australiano. Entretanto, os autores verificaram que não havia a mesma relação para a 

remuneração dos demais administradores. Os autores também realizaram um estudo com dados 

em painel e verificaram que essa relação entre a remuneração do CEO e os resultados 

financeiros vem aumentando ao longo dos anos. Isto justifica a institucionalização apontada por 

Bender (2004) em empresas do Reino Unido.  

Já Fernandez-Alles et al (2006) relatam que nem sempre a remuneração variável é 

projetada de forma economicamente racional e vinculada ao aumento do desempenho 

organizacional, como sugerem os seguidores da teoria da agência. Muitas empresas 

estabelecem políticas de incentivos com base na legitimação de sua atuação, no contexto social 

a que pertence, como explicam os estudiosos da teoria institucional. Essa afirmação foi 

corroborada em estudo empírico realizado por Sung-Choon e Yamadori (2011) em empresas 

coreanas que sofreram com a crise asiática de 1997 e tiveram severas mudanças institucionais. 

Os autores perceberam que as empresas instituíam remuneração variável para legitimar as suas 

ações, e que copiavam as mesmas práticas (isomorfismo) vinculando a variáveis de 

desempenho. Esse mesmo isomorfismo já havia sido verificado por Main et al (2008) em 

empresas do Reino Unido. 
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Na Espanha, onde as empresas atuam em ambiente com menor proteção ao acionista, o 

mercado de capitais é menos desenvolvido e consequentemente há uma maior concentração de 

propriedade. Manzanequel, Merino e Banegas (2001) verificaram que entre 2004 a 2009 houve 

um aumento médio de 8,6% na remuneração do CEO, o que contrariava a condição econômica 

do país naquele momento. 

Na Inglaterra, Epstein e Ward (2006) verificaram a influência no comportamento 

provocada pela relação do nível de esforço e a diferença entre remuneração recebida e a renda 

merecida. Os autores observaram que quanto maior era a diferença entre a renda merecida e a 

renda recebida, menor era o nível de publicação, o que evidenciava a influência no 

comportamento. Os autores alertam ainda que não é o valor da remuneração que influencia no 

comportamento, mas a percepção dessas diferenças. 

Na área da saúde Gaki, Kontodimopoulos e Niaskas (2013) estavam interessados em 

descobrir as variáveis que motivavam o trabalho das enfermeiras em um hospital universitário 

na Grécia. Foram entrevistadas cerca de 200 enfermeiras com nível superior, observando quatro 

categorias básicas: atributos do trabalho, remuneração, colegas de trabalho e realizações. Os 

autores constataram que o principal motivador não é a remuneração e sim as realizações. 

Entretanto, perceberam uma relação indireta da remuneração com as realizações, ou seja, os 

funcionários melhor remunerados se sentiam mais propensos às suas realizações pessoais e 

profissionais. 

Hu e Schaufeli (2011) investigaram o bem-estar no trabalho em empresas familiares 

chinesas, motivados pelo suicídio de 12 funcionários de uma mesma empresa. Os autores 

perceberam que fatores como remuneração, condições ambientais e jornada de trabalho estavam 

relacionados com a motivação e que a instabilidade é o fator de maior estresse entre os 

funcionários.   

Kulich et al (2011) partiram da hipótese de que havia diferença na remuneração de 

executivos em relação ao gênero. Os autores entrevistaram 192 executivos dos sexos masculino 

e feminino, e comprovaram que as mulheres recebem menor remuneração. Além disso, 

identificaram que a remuneração das mulheres é menos sensível aos indicadores de desempenho 

das empresas.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Quanto ao enquadramento metodológico, trata-se de uma pesquisa descritiva com 

abordagem qualitativa e quantitativa, realizada através de levantamento ou survey. O estudo foi 

realizado em três grandes hospitais de Florianópolis (SC). A escolha dos hospitais foi 

estratégica, pois possibilitou verificar se há diferenças geradas pela forma de administração, 

bem como a contratação e remuneração dos empregados.  

  

3.2. COLETA DOS DADOS 

O questionário foi elaborado com três questões gerais que solicitavam ao respondente a 

idade, sexo e tempo de serviço no hospital, além das questões que investigava as variáveis que 

poderiam influenciar no comportamento. A partir da afirmação inicial foram sugeridas 7 

variáveis, das quais o respondente poderia marcar a melhor opção em uma escala de 1 a 7 

pontos, onde 1 significava discordar totalmente e 7 concordar totalmente. As perguntas 

questionavam se a remuneração restringia as suas ações, gerava temor de castigo, era um 

simples controle, gerava motivação positiva adicional, gerava expectativa de recompensa, 

atuava como um guia para comportamento e favorecia a aprendizagem organizacional, 

conforme tabela 1. 
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Tabela 1: Questionamento sobre comportamento e remuneração 

Comporto-me de acordo com 

as regras existentes. Essas 

regras surgem da forma 

como sou retribuído. A 

minha remuneração: 

restringe minhas ações        

gera temor de castigo        

é um simples controle        

é uma motivação positiva adicional        

me faz esperar alguma recompensa        

atua de guia para meu comportamento        

favorece a apredizagem organizacional        

Fonte: Elaborado pelos autores 

O questionário foi impresso e aplicado nos meses de setembro e outubro de 2014. Ele 

era respondido em uma caixa propriamente elaborada para a sua devolução, sem identificação. 

A finalidade deste procedimento era que o empregado poderia responder as questões sem 

interferência externa, ou seja, sem constrangimento ou pressão. Foram coletados 135 

questionários. Foram retirados da amostra os respondentes que apresentaram todas as respostas 

com os extremos 1 ou 7, por entender que esses não deram a devida atenção ao questionário. 

Dessa forma, a amostra final continha 109 respondentes, dos quais 73 eram da área da saúde e 

36 da área administrativa.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com o objetivo de verificar como a remuneração influencia no comportamento dos 

funcionários em ambiente hospitalar, foi realizada a seguinte consideração aos funcionários dos 

3 hospitais: Comporto-me de acordo com as regras existentes. Essas regras surgem da forma 

como sou retribuído. A forma como ocorre minha remuneração: 

 

A – Restringe minhas ações 

B – Gera temor de castigo 

C – É um simples controle 

D – É uma motivação positiva adicional 

E – Me faz esperar alguma recompensa 

F – Atua como guia para meu comportamento 

G – Favorece a aprendizagem organizacional 

 

A fim de verificar as características de influência da remuneração no comportamento, a 

partir dos 109 questionários respondidos adequadamente, foi feita a regressão múltipla (figura 

1) tendo como dependente a variável (F), que significa a remuneração atual como guia para o 

comportamento. A ideia era verificar se as demais variáveis tinham poder explicativo para a 

remuneração atuar como guia de comportamento. 

Os resultados da regressão evidenciam que somente as variáveis A, B, E e G são 

significativas no modelo. Portanto, de um modo geral, a restrição das ações, o temor do castigo, 

a expectativa por recompensa e o favorecimento da aprendizagem organizacional são variáveis 

explicativas em relação à remuneração influenciar o comportamento. 
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Figura 1: Regressão múltipla – funcionários dos 3 hospitais 

MQO, usando as observações 1-109 (n = 99) 

Observações ausentes ou incompletas foram ignoradas: 10 

Variável dependente: F 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,534835 0,478545 1,1176 0,26664  

A 0,63925 0,101943 6,2706 <0,00001 *** 

B −0,40454 0,126977 -3,1859 0,00197 *** 

C 0,0633658 0,10351 0,6122 0,54193  

D 0,0053109 0,112717 0,0471 0,96252  

E 0,280862 0,117561 2,3891 0,01893 ** 

G 0,271106 0,111514 2,4311 0,01699 ** 

Média var. dependente  3,626263  D.P. var. dependente  1,967003 

Soma resíd. Quadrados  221,9736  E.P. da regressão  1,553305 

R-quadrado  0,414583  R-quadrado ajustado  0,376404 

F(6, 92)  10,85882  P-valor(F)  4,14e-09 

Log da verossimilhança −180,4431  Critério de Akaike  374,8862 

Critério de Schwarz  393,0521  Critério Hannan-Quinn  382,2362 

*** 99% de significância ** 95% de significância 

Fonte: Autores 

Entretanto, entre os funcionários haviam respondentes da área da saúde, como médicos, 

residentes, enfermeiros e farmacêuticos e também funcionários da área administrativa. Embora 

sejam de áreas diferentes, eles convivem e fazem parte do sistema hospitalar. Mas a 

remuneração influencia o comportamento de forma diferente para cada um dos dois grupos? 

Para essa análise, a amostra de 109 respondentes foi separada em: 73 respondentes da área da 

saúde e 36 respondentes para a área administrativa. A regressão com funcionários apenas da 

saúde (figura 2) mostra que para esse grupo, as variáveis (A) e (E) são significativas. Portanto, 

a restrição das ações e a expectativa por recompensa, são variáveis importantes para explicar o 

comportamento em relação à remuneração. 
 

Figura 2: Regressão Múltipla – Funcionários da área da Saúde 

MQO, usando as observações 1-73 (n = 70) 

Observações ausentes ou incompletas foram ignoradas: 3 

Variável dependente: F 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,554561 0,65321 0,8490 0,39911  

A 0,572669 0,146664 3,9046 0,00023 *** 

B −0,275373 0,176311 -1,5619 0,12333  

C 0,0671328 0,172176 0,3899 0,69792  

D 0,0291686 0,157604 0,1851 0,85376  

E 0,335022 0,16631 2,0144 0,04824 ** 

G 0,161166 0,171284 0,9409 0,35034  

Média var. dependente  3,514286  D.P. var. dependente  1,901509 

Soma resíd. Quadrados  167,3880  E.P. da regressão  1,630016 

R-quadrado  0,329068  R-quadrado ajustado  0,265170 

F(6, 63)  5,149869  P-valor(F)  0,000232 

Log da verossimilhança −129,8394  Critério de Akaike  273,6787 

Critério de Schwarz  289,4182  Critério Hannan-Quinn  279,9306 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 
 

As primeiras diferenças entre os dois grupos, podem ser observadas com a regressão 

dos funcionários da área administrativa (figura 3). Enquanto os comportamentos dos 
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funcionários da área da saúde são influenciados por restrição das ações ou por expectativas de 

recompensa, os funcionários da área administrativas são influenciados pelas variáveis (A), (B), 

(E) e (G). Isso significa que além das variáveis sobre a restrição das ações e expectativa de 

recompensa, os funcionários administrativos são influenciados em seu comportamento quando 

entendem que a remuneração provoca aprendizado organizacional e quando gera algum temor 

de castigo. Nesse caso, percebe-se uma influência negativa, ou seja, quanto mais temor de 

castigo, menos influenciará no comportamento. Esse fato pode ser explicado por remunerações 

variáveis ou mesmo por punições a partir de erros cometidos no trabalho. Assim, percebe-se 

que os funcionários da saúde não vinculam aprendizagem ou castigo com a remuneração, ao 

contrário do grupo da administração.  
 

Figura 3: Regressão Múltipla – Funcionários da área administrativa 

MQO, usando as observações 1-36 (n = 29) 

Observações ausentes ou incompletas foram ignoradas: 7 

Variável dependente: F 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

const 0,420402 0,933644 0,4503 0,65691  

A 0,751972 0,147561 5,0960 0,00004 *** 

B −0,656533 0,217643 -3,0166 0,00635 *** 

C 0,0277967 0,15356 0,1810 0,85801  

D −0,082548 0,195536 -0,4222 0,67700  

E 0,352967 0,202357 1,7443 0,09507 * 

G 0,42346 0,163089 2,5965 0,01647 ** 

Média var. dependente  3,896552  D.P. var. dependente  2,127118 

Soma resíd. Quadrados  48,03069  E.P. da regressão  1,477570 

R-quadrado  0,620879  R-quadrado ajustado  0,517483 

F(6, 22)  6,004831  P-valor(F)  0,000774 

Log da verossimilhança −48,46511  Critério de Akaike  110,9302 

Critério de Schwarz  120,5013  Critério Hannan-Quinn  113,9278 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 

 

4.1. GÊNERO 

Estudos em diversas áreas como sociologia, psicologia, entre outras têm discutido 

intensamente as questões de gênero. No caso da remuneração, muito se discute sobre a 

remuneração inferior da mulher. Mas para o propósito desse trabalho a questão central foi 

verificar como a remuneração influenciava no comportamento dos funcionários, e mais 

especificamente, verificar se essa influência era diferente entre homens e mulheres. 

 

4.1.1. Homens x Mulheres da área da saúde 

Novamente, foram elaboradas regressões múltiplas, para homens e mulheres da área da 

saúde, conforme a figura 4. Ao nível de significância de 95%, percebe-se que somente a variável 

(A), que diz respeito a restrição das ações, influencia no comportamento tanto dos homens 

quanto das mulheres da área da saúde. Entretanto, os coeficientes do regressor e de 

determinação indicam que os homens percebem mais fortemente essa restrição as ações do que 

as mulheres. Isso demonstra que as mulheres, mesmo ganhando menos, são menos sensíveis a 

inibir suas tarefas pelo descontentamento da remuneração, por exemplo. Essa é uma 

comparação importante, que pode inclusive explicar questões como a tendência a uma menor 

remuneração  das mulheres nas empresas. 

Para os homens, a variáveil (C), que se refere a remuneração como um simples controle, 

e a variável (G), que trata a remuneração como um fator que favoreça o aprendizado 
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organizacional, também influenciam no comportamento, considerando um nível de 

significância de 90% para o modelo. Porém, o coeficiente negativo da variável (C) indica que 

quanto mais a remuneração for vista como um simples controle, menos influenciará no 

comportamento. Já para as mulheres, a variável (E) sobre expectativa de recompensa também 

tem poder explicativo quanto a influência da remuneração no comportamento. 

Esse tipo de análise pode contribuir para políticas de planos de carreira de longo prazo 

mais específicas para homens e mulheres, evitando a ineficiência ocorrida com as LTIP´s no 

Reino Unido, como relatou Buck et al (2003). 

 
Figura 4: Regressão Múltipla – Homens x Mulheres (saúde) 

       MQO, usando as observações 1-50 (n = 47) 

MQO, usando as observações 1-23  Observações ausentes ignoradas: 3 

Variável dependente: F  Variável dependente: F 

 Homens    Mulhers  

  Coef EP r-t p-vlr      coef EP r-t p-vlr   

const 0,31 0,84 0,36 0,72   const 1,10 0,93 1,18 0,24  

A 0,71 0,20 3,46 0,00 ***  A 0,48 0,20 2,38 0,02 ** 

B -0,11 0,23 -0,48 0,64   B -0,40 0,27 -1,49 0,14  

C -0,51 0,25 -2,02 0,06 *  C 0,35 0,26 1,35 0,18  

D -0,06 0,19 -0,31 0,76   D -0,12 0,26 -0,46 0,65  

E 0,25 0,30 0,82 0,42   E 0,40 0,21 1,86 0,07 * 

G 0,61 0,34 1,80 0,09 *  G 0,09 0,21 0,43 0,67   

Média var. dependente 3,13  Média var. dependente 3,70 

Soma resíd. Quadrados 25,74  Soma resíd. Quadrados 125,33 

R-quadrado 0,60  R-quadrado 0,30 

F(6, 16) 4,03  F(6, 40) 2,90 

D.P. var. dependente 1,7137  D.P. var. dependente 1,98 

E.P. da regressão 1,26834  E.P. da regressão 1,77 

R-quadrado ajustado 0,45222  R-quadrado ajustado 0,20 

P-valor(F) 0,01196  P-valor(F) 0,02 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 

 

4.1.2. Homens x mulheres da área administrativa 

Na área administrativa, percebe-se que para os homens, as variáveis (A), (B) e (E) são 

significativas no modelo, conforme figura 5. Dessa forma, quando a remuneração restringe as 

ações, gera temor de castigo e cria expectativa de recompensa, influenciando no comportamento 

dos homens da área administrativa. Verifica-se que a variável (B) possui coeficiente negativo, 

indicando que quanto mais temor de castigo menor será a influência no comportamento. 

Comparando as variáveis significativas entre homens das duas áreas, percebe-se que 

somente quando a remuneração é vista como fator de restrição das ações há influência no 

comportamento dos dois grupos. Porém, as demais variáveis com poder de explicação  

divergem para cada um dos grupos (figuras 4 e 5). 

Em relação às mulheres da área administrativa, nenhuma das variáveis são significativas 

para explicar a influência no comportamento. Este resultado difere para as mulheres da área da 

saúde, que são influenciadas em seu comportamento quando a remuneração restringe as ações 

ou quando gera a expectativa de recompensa. 
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Figura 5: Regressão Múltipla – Homens e Mulheres (administrativo) 

Modelo 1: MQO, usando as observações 1-19 (n = 

15)  
Modelo 1: MQO, usando as observações 1-17 (n = 14) 

Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 4  

Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 3 

Variável dependente: F  Variável dependente: F 

 Homens    Mulheres  

  Coef EP r-t p-vlr      Coef EP r-t p-vlr   

const 0,71 1,17 0,61 0,56   const 2,87 2,06 1,39 0,21  

A 0,73 0,22 3,36 0,01 ***  A 0,17 0,35 0,49 0,64  

B -0,99 0,27 -3,76 0,01 ***  B 0,65 0,48 1,35 0,22  

C 0,09 0,23 0,40 0,70   C -0,18 0,29 -0,61 0,56  

D -0,16 0,30 -0,52 0,62   D -0,58 0,41 -1,40 0,20  

E 0,62 0,30 2,06 0,07 *  E 0,08 0,31 0,27 0,80  

G 0,42 0,24 1,72 0,12    G 0,39 0,30 1,30 0,24   

Média var. dependente 3,87  Média var. dependente 3,93 

Soma resíd. Quadrados 17,47  Soma resíd. Quadrados 11,82 

R-quadrado 0,76  R-quadrado 0,78 

F(6, 8) 4,14  F(6, 7) 4,26 

D.P. var. dependente 2,26  D.P. var. dependente 2,06 

E.P. da regressão 1,48  E.P. da regressão 1,30 

R-quadrado ajustado 0,57  R-quadrado ajustado 0,60 

P-valor(F) 0,03   P-valor(F) 0,04 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 

 

4.2. IDADE 

O interesse da pesquisa foi verificar se os funcionários com maior experiência de vida 

reagem de forma diferente dos mais jovens em relação ao seu comportamento profissional. Para 

tanto, foram separados dois grupos para efeito de análise. O primeiro grupo foi formado por 

funcionários com 40 anos ou mais e o segundo com funcionários com menos de 40 anos. 

Novamente foram feitas as análises separando os funcionários da área da saúde e os da área 

administrativa. 

 

4.2.1. Funcionários da área da saúde (idade) 
Os resultados da regressão para funcionários com 40 anos ou mais (figura 6)  mostram 

que apenas a variável (E) que se refere à expectativa de recompensa é significativa no modelo. 

Já para funcionários com menos de 40 anos, apenas a variável (A) referente a restrição das 

ações apresenta significância estatística. Nesse caso, percebe-se que enquanto funcionários 

mais jovens acham que a remuneração influencia no seu comportamento restringindo suas 

ações, funcionários mais experientes são mais influenciados pela expectativa de recompensa. 

Dessa forma, funcionários mais antigos não se sentem limitados em suas ações. 
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Figura 6: Regressão Múltipla – idade (saúde) 

MQO, usando as observações 1-28 (n = 26)  MQO, usando as observações 2-45 (n = 44) 

Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 2   

Variável dependente: F  Variável dependente: F 

 40 anos ou mais    Menos de 40 anos  

  Coef EP r-t p-vlr      Coef EP r-t p-vlr   

const 0,40 0,91 0,45 0,66   const 0,57 0,96 0,60 0,56  

A 0,30 0,27 1,10 0,28   A 0,64 0,20 3,26 0,00 *** 

B 0,02 0,29 0,06 0,95   B -0,39 0,26 -1,50 0,14  

C -0,02 0,30 -0,08 0,94   C 0,09 0,23 0,37 0,72  

D 0,17 0,22 0,79 0,44   D 0,05 0,24 0,19 0,85  

E 0,53 0,20 2,65 0,02 **  E 0,17 0,27 0,62 0,54  

G 0,00 0,25 -0,02 0,99    G 0,26 0,25 1,06 0,30   

Média var. dependente 3,50  Média var. dependente 3,52 

Soma resíd. Quadrados 35,31  Soma resíd. Quadrados 123,43 

R-quadrado 0,53  R-quadrado 0,29 

F(6, 19) 3,51  F(6, 37) 2,58 

D.P. var. dependente 1,73  D.P. var. dependente 2,02 

E.P. da regressão 1,36  E.P. da regressão 1,83 

R-quadrado ajustado 0,38  R-quadrado ajustado 0,18 

P-valor(F) 0,02   P-valor(F) 0,03 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 

 

4.2.2. Funcionários da área administrativa (idade) 

Para os funcionários da área administrativa com 40 anos ou mais (figura 7), percebe-se 

que as variáveis (A), (B) e (E) são significativas no modelo. Portanto, a remuneração influencia 

no comportamento dos funcionários da administração com 40 anos ou mais, quando restringem 

suas ações, quando gera temor de castigo ou quando se cria alguma expectativa de recompensa. 

Já para os funcionários com menos de 40 anos percebe-se que, a um nível de significância de 

95%, apenas a variável da restrição das ações (A) apresenta influência no comportamento. 

Assim como os funcionários da área da saúde, os mais jovens não são influenciados pela 

expectativa de recompensa e sentem que a remuneração influencia no comportamento, 

restringindo as suas ações. Todavia, para os funcionários da administração com 40 anos ou 

mais, diferentemente do grupo similar na área da saúde, o comportamento é influenciado 

negativamente pelo temor de castigo. Ou seja, quanto maior for o temor por castigo, menos a 

remuneração influenciará no comportamento. 
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Figura 7: Regressão Múltipla – Idade (administrativo) 

MQO, usando as observações 1-16 (n = 13)  MQO, usando as observações 1-20 (n = 16) 

Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 3  

Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 4 

Variável dependente: F  Variável dependente: F 

 40 anos ou mais    Menos de 40 anos  

  Coef EP r-t p-vlr      Coef EP r-t p-vlr   

const 0,61 0,81 0,75 0,48   const -1,39 2,19 -0,63 0,54  

A 1,02 0,18 5,63 0,00 ***  A 0,62 0,21 2,91 0,02 ** 

B -1,44 0,29 -4,99 0,00 ***  B -0,74 0,50 -1,49 0,17  

C 0,36 0,25 1,47 0,19   C 0,15 0,32 0,48 0,65  

D 0,03 0,23 0,13 0,90   D 0,00 0,39 0,01 0,99  

E 0,97 0,30 3,29 0,02 **  E 0,50 0,38 1,30 0,22  

G -0,03 0,22 -0,15 0,89    G 0,61 0,28 2,18 0,06 * 

Média var. dependente 4,08  Média var. dependente 3,75 

Soma resíd. quadrados 4,70  Soma resíd. quadrados 26,79 

R-quadrado 0,90  R-quadrado 0,67 

F(6, 6) 8,55  F(6, 6) 3,04 

D.P. var. dependente 1,93  D.P. var. dependente 2,32 

E.P. da regressão 0,89  E.P. da regressão 1,73 

R-quadrado ajustado 0,79  R-quadrado ajustado 0,45 

P-valor(F) 0,01   P-valor(F) 0,07 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 

 

4.3. TEMPO DE SERVIÇO 

Para essas análises, o interesse da pesquisa foi verificar se em relação a remuneração, 

as variáveis que influenciam no comportamento são diferentes em funcionários com mais ou 

menos tempo de serviço. Foram separados dois grupos para cada área de atuação, sendo o 

primeiro formado com funcionários com até 5 anos de serviço e o segundo com funcionários 

com mais de 5 anos de serviço. Os resultados foram analisados separadamente, para os 

funcionários da área da saúde e da área administrativa. 

 

4.3.1. Funcionários da área da saúde (tempo de serviço) 

Para os funcionários da área da saúde (figura 8), observa-se que para o grupo com até 5 

anos de serviços, apenas a variável (A), que trata da restrição das ações, é significante no 

modelo, para explicação do comportamento. Já para o grupo com mais de 5 anos, a variável 

(E), sobre a expectativa de recompensa, é a única explicativa a um nível de significância de 

90%. Observa-se que os funcionários com até 5 anos de serviço vinculam a restrição de suas 

ações ao seu comportamento, em relação à remuneração. Já os mais antigos apenas esperam 

serem recompensados por suas tarefas.  
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Figura 8: Regressão Múltipla – Tempo de serviço (saúde) 

MQO, usando as observações 2-31 (n = 30)  MQO, usando as observações 1-40 (n = 38) 

  
Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 2 

Variável dependente: F  Variável dependente: F 

 Até 5 anos    Mais de 5 anos  

  Coef EP r-t p-vlr      Coef EP r-t p-vlr   

const 0,32 0,92 0,34 0,73   const 0,93 1,01 0,93 0,36  

A 0,73 0,19 3,83 0,00 ***  A 0,33 0,26 1,23 0,23  

B -0,40 0,31 -1,30 0,20   B -0,15 0,25 -0,59 0,56  

C 0,03 0,26 0,12 0,90   C 0,03 0,26 0,13 0,90  

D -0,11 0,24 -0,43 0,67   D 0,23 0,24 0,98 0,34  

E 0,25 0,27 0,95 0,35   E 0,41 0,24 1,70 0,10 * 

G 0,32 0,26 1,24 0,23    G -0,02 0,28 -0,07 0,94   

Média var. dependente 3,33  Média var. dependente 3,61 

Soma resíd. Quadrados 56,69  Soma resíd. Quadrados 94,27 

R-quadrado 0,50  R-quadrado 0,29 

F(6, 23) 3,79  F(6, 23) 2,13 

D.P. var. dependente 1,97  D.P. var. dependente 1,90 

E.P. da regressão 1,57  E.P. da regressão 1,74 

R-quadrado ajustado 0,37  R-quadrado ajustado 0,15 

P-valor(F) 0,01   P-valor(F) 0,08 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 

 

4.3.2. Funcionários da área administrativa (tempo de serviço) 

Para o grupo de funcionários da área administrativa (figura 9) com até 5 anos de serviço, 

quando a remuneração favorece o aprendizado organizacional, ela atua como guia de 

comportamento, pois apenas a variável (G) é explicativa no modelo. Já para funcionários com 

mais de 5 anos, quando a remuneração restringe as ações (variável A), ou gera temor de castigo 

(variável B) há influência no comportamento. Ressalta-se que a variável (B) possui coeficiente 

negativo, ou seja, quanto mais a remuneração estiver vinculada a algum temor de castigo, 

menos influenciará no comportamento. 
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Figura 9: Regressão Múltipla – Tempo de serviço (administrativo) 

MQO, usando as observações 1-16 (n = 11)  MQO, usando as observações 1-18 (n = 16) 

Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 5  

Observações ausentes ou incompletas foram 

ignoradas: 2 

Variável dependente: F  Variável dependente: F 

 Até 5 anos    Mais de 5 anos  

  Coef EP r-t p-vlr     Coef EP r-t p-vlr  

const -0,72 1,56 -0,46 0,67   const 0,93 1,02 0,91 0,39  

A -0,08 0,33 -0,25 0,82   A 0,82 0,19 4,40 0,00 *** 

B 0,27 0,35 0,77 0,49   B -0,59 0,28 -2,09 0,07 * 

C 0,44 0,28 1,58 0,19   C -0,16 0,22 -0,70 0,50  

D -0,60 0,34 -1,76 0,15   D 0,05 0,24 0,23 0,83  

E 0,02 0,31 0,08 0,94   E 0,25 0,30 0,83 0,43  

G 0,98 0,18 5,52 0,01 ***  G 0,26 0,21 1,26 0,24   

Média var. dependente 3,18  Média var. dependente 4,25 

Soma resíd. Quadrados 2,80  Soma resíd. Quadrados 16,64 

R-quadrado 0,94  R-quadrado 0,77 

F(6, 4) 9,74  F(6, 4) 5,08 

D.P. var. dependente 2,09  D.P. var. dependente 2,21 

E.P. da regressão 0,84  E.P. da regressão 1,36 

R-quadrado ajustado 0,84  R-quadrado ajustado 0,62 

P-valor(F) 0,02   P-valor(F) 0,02 

*** 99% de significância ** 95% de significância *90% de significância 

Fonte: Autores 

 

4.3. QUADRO GERAL 

De modo geral, de acordo com a figura 10, percebe-se que as análises de gênero, de 

idade e tempo de serviço, se revelaram úteis para apontar variáveis que podem influenciar o 

comportamento dos funcionários nos hospitais. Por exemplo, funcionários homens com mais 

de 40 anos, com até 5 anos de serviços, tanto do setor de saúde como da administração, são 

influenciados em seu comportamento quando a remuneração restringe suas ações. 

Os homens com mais de 40 anos, quando relacionam a remuneração a algum tipo de 

castigo ou coerção, sofrem influências em seu comportamento. Tal fenômeno não ocorre com 

as mulheres ou homens com menos de 40 anos. Isso poderia implicar em diferenças, para 

políticas de recompensa, por exemplo.  

Também observa-se que, homens com mais de 40 anos da área administrativas, são 

influenciados quando a remuneração favorece a aprendizagem organizacional. Quer dizer, esse 

grupo de funcionários pode esperar que, quanto maior for oseu nível de conhecimento, melhor 

será a sua remuneração.  

Além disso, se a remuneração é vista apenas como um sistema de controle, não atua 

como guia de comportamento (variável C). Da mesma forma, quando remuneração é vista como 

um fator adicional, não interfere no comportamento. Inicialmente, esperava-se que funcionários 

que vissem sua remuneração como fator de motivação, e que fossem influenciados em seu 

comportamento, o que não se confirmou. Nesse sentido, para esse grupo observado percebe-se 

que a remuneração em si não afeta o comportamento, mas a expectativa de uma recompensa 

pode agir como condutor de comportamento. 
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Figura 10: Quadro geral – coeficientes das regressões 

Quadro Geral 

    Variáveis Significativas (90%)   

    A B C D E  G R2 

G
er

a
l 

Todos 0,64 -0,40   0,28 0,27 41% 

Saúde 0,57    0,34  33% 

Administrativo 0,75 -0,66   0,35 0,42 62% 

G
ên

er
o

 

(s
a

ú
d

e)
 

Homens 0,71   -0,51     0,61 60% 

Mulheres 0,48    0,40  30% 

G
ên

er
o

 

(A
d

m
) Homens 0,73 -0,99   0,62  76% 

Mulheres             78% 

Id
a

d
e 

(S
a

ú
d

e)
 

40 anos ou +         0,53   53% 

Mais de 40 anos 0,64      29% 

Id
a

d
e 

(A
d

m
) 40 anos ou + 1,02 -1,44   0,97  90% 

Mais de 40 anos 0,62         0,61 67% 

T
em

p
o

 

(S
a

ú
d

e)
 

Até 5 anos 0,73           50% 

Mais de 5 anos     0,41  29% 

T
em

p
o

 

(A
d

m
) Até 5 anos 0,98      94% 

Mais de 5 anos 0,82 -0,59         77% 

Fonte: Autores 

 

5. CONCLUSÕES 

Em diversas áreas do conhecimento ocorrem discussões atuais sobre a forma com que 

as empresas remuneram seus funcionários. Na área de governança corporativa por exemplo, a 

influência da remuneração variável no comportamento do executivo-chefe, tem sido alvo de 

grandes discussões, como relatam Bender (2002;2004) e Conyon e Sadler (2010). Nesse 

trabalho, foi identificado como uma lacuna de pesquisa, a influência que a remuneração fixa 

exerce no comportamento dos funcionários em ambiente hospitalar. 

Foram coletados 109 questionários considerados adequados em 3 grandes hospitais na 

cidade de Florianópolis (SC). As indagações envolviam questões comportamentais em relação 

a remuneração. O objetivo era identificar variáveis que explicassem a influência da 

remuneração fixa no comportamento. Tendo como variável resposta, a remuneração como guia 

de comportamento, foram incluídas no modelo, como variáveis independentes:  restrição das 

ações, temor de castigo, simples controle, fator de motivação adicional, expectativa de 

recompensa e favorecimento de aprendizagem organizacional. 

De um modo geral, entre todos os funcionários, quando a remuneração é percebida como 

fator de restrição das ações, ou gera temor de castigo, ou cria expectativa de recompensa ou 

favorece o aprendizado organizacional. São fatores que podem influenciar no comportamento 

dos funcionários. Porém, dessas variáveis, ressalta-se que a variável temor de castigo 

apresentou efeito negativo. Ou seja, quanto mais a remuneração gerar temor de castigo, menos 

influenciará no comportamento. 

Após a primeira análise geral, optou-se por separar a amostra em dois grupos, sendo o 

primeiro formado por funcionários da área da saúde (médicos, residentes, enfermeiros e 
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farmacêuticos) e o segundo por funcionários da área administrativa. Embora os dois grupos 

tenham atuação profissional diferente, ambos compõem o ambiente profissional hospitalar. E a 

ideia era verificar se as variáveis apresentavam divergência entre os grupos. Os números 

indicaram que para os funcionários da área da saúde, apenas as variáveis que relacionavam a 

remuneração com a restrição das ações ou expectativas de recompensa, influenciavam no 

comportamento. Já para os funcionários da área administrativa as quatro variáveis apresentaram 

poder de explicação. 

Em seguida, foi realizada uma análise quanto ao gênero, preservando os grupos da área 

da saúde e administrativo. Percebeu-se que tanto homens quanto mulheres da área da saúde são 

influenciados em seu comportamento quando acreditam que a remuneração restringe as suas 

ações. Entretanto, quanto mais os homens percebem a remuneração como um simples controle, 

menos são influenciados no seu comportamento. Tal fenômeno não ocorre com as mulheres. 

As mulheres da área da saúde são influenciadas no seu comportamento, pela expectativa de 

recompensa, o que não ocorre com os homens.  

A mesma análise, para a área administrativa, indicou que os homens são influenciados 

quando a remuneração gera restrição das ações, temor de castigo ou expectativa de recompensa. 

E nenhuma das variáveis se mostrou explicativa para o comportamento das mulheres em relação 

à remuneração. 

Quanto à idade, os dados revelaram que funcionários da área da saúde com idade  maior 

ou igual a 40 anos admitem a remuneração como guia do comportamento, apenas quando têm 

alguma expectativa de recompensa. Já os funcionários com menos de 40 anos entendem que a 

remuneração influencia no seu comportamento restringindo suas ações. Nesse caso, é possível 

pensar que os funcionários mais experientes não deixam de executar suas tarefas por conta da 

remuneração, mas esperam ser recompensados. 

Para funcionários da área administrativa, o pensamento é diferente. Funcionários com 

idade maior ou igual a 40 anos se mostram influenciados quando acreditam que a remuneração 

restringe suas ações, gera temor de castigo, ou cria expectativa de recompensa. Para os 

funcionários com idade menor de 40 anos, apenas a restrição das ações é uma variável 

explicativa do comportamento em relação àremuneração. 

Em relação ao tempo de serviço, foram divididos dois grupos. O primeiro era formado 

por funcionários com até 5 anos de serviço. O segundo era formado por funcionários com mais 

de 5 anos de trabalho no hospital. Para a área da saúde, somente a variável que se referia à 

restrição das ações apresentou poder explicativo no comportamento para funcionários com até 

5 anos. E somente a variável que se referia à expectativa de recompensa explicava a influencia 

no comportamento para os funcionários com mais de 5 anos de serviço. Esses resultados estão 

relacionados com a idade, pois muitos dos funcionários com mais de 5 anos de serviço, também 

tinham mais de 40 anos. 

Para funcionários do setor administrativo, apenas a variável que se referia à 

remuneração como fator que favorecia o aprendizado organizacional se mostrou explicativa 

quanto a atuação como guia de comportamento para funcionários com até 5 anos de trabalho 

no hospital. Para os funcionários com mais de 5 anos dessa mesma área, as variáveis sobre a 

restrição das ações e temor de castigo estavam relacionadas com a influência no 

comportamento. 

Assim, de maneira ampla, percebeu-se que em ambiente hospitalar, quando se trata de 

remuneração fixa, funcionários da área da saúde sofrem influências diferentes em seu 

comportamento se comparados aos funcionários da área administrativas. Gênero, idade e tempo 

de serviço também são fatores que apresentam divergências de pensamento. Em geral, as 

políticas de remuneração adotadas nas empresas são amplas, sem levar em consideração esses 

aspectos específicos. Talvez por isso, muitas têm se mostrado ineficientes ao longo dos anos, 
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deixando de motivar os funcionários. E exatamente nessa reflexão que esse trabalho traz a sua 

contribuição. 

Um fator de limitação das análises é o número restrito de hospitais. Em trabalhos 

futuros, sugere-se aumentar o número de hospitais, e ainda, buscar novas variáveis explicativas, 

para que o conhecimento sobre a influência da remuneração fixa no comportamento aumente o 

seu escopo, possibilitando avanços nas políticas de remuneração de longo prazo. 
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