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RESUMO

A satisfação no trabalho é um tema relacionado a uma ciência não exata e que pode se modificar conforme o ambiente e as particularidades de 
cada indivíduo (WEYMER et al., 2014). Tal satisfação está diretamente ligada ao comportamento do funcionário no ambiente de trabalho, pois 
suas atitudes levam ao bom desempenho empresarial e tendem a impactar diretamente na sua produtividade (PAIVA, et al. 2017). A satisfação ou 
insatisfação no trabalho pode interferir na saúde do indivíduo, e impactar diretamente na vida pessoal e no ambiente de trabalho do mesmo. 
(MARQUEZE e MORENO, 2009). Todos os indivíduos possuem valores diferentes uns dos outros, e por essa razão satisfazê-los se torna uma tarefa 
difícil, mas quando o gestor aprende a identificar as necessidades e os valores individuais, consegue ter uma melhor percepção a cerca da 
satisfação (BRANDÃO et al., 2014). Os gestores também precisam ter consciência de que cada indivíduo tem uma percepção sobre os fatores da 
satisfação e estes estão presentes em todos os tipos de organizações, inclusive nas públicas (AGAPITO et al., 2014). Embora a satisfação das 
pessoas no trabalho seja considerando um assunto relevante, poucas pesquisas nacionais explicam as causas dessa satisfação. O objetivo desta 
pesquisa é identificar as principais causas que influenciam na satisfação dos servidores técnicos administrativos da Faculdade de Administração e 
Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Metodologicamente, foi realizada uma abordagem qualitativa com a natureza de 
associação com interferência. A estratégia selecionada foi um levantamento/survey através de entrevista semiestruturada. Esse levantamento de 
dados foi realizado nos dias 24 de outubro e 21 de novembro de 2017, no Capus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A 
entrevista foi gravada e posteriormente transcrita. Ela foi estruturada em duas partes: a primeira composta de 03 perguntas de “quebra-gelo” e a 
segunda de 05 perguntas relacionadas à satisfação do trabalho, onde os participantes podiam dar notas de 0 a 10 ao nível de satisfação que 
tinham em relação a cada item. As perguntas da segunda parte foram baseadas no modelo da Escala de Satisfação no Trabalho (EST), que é uma 
escala que tem uma visão multidimensional de satisfação no trabalho e que foi construída e validada no Brasil (SIQUEIRA, 2008). Os dados desse 
estudo foram analisados pelo método de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que a dimensão que obteve o maior nível de satisfação é a 
relação com os colegas de trabalho, em contrapartida a dimensão que obteve o menor nível de satisfação é a promoção, e os resultados obtidos 
não conseguiram confirmar nem demolir a suposição apresentada em relação a satisfação com a chefia. Concluímos que devem ser fixadas 
melhores políticas relacionadas à promoção do servidor, bem como uma progressão que seja efetivamente válida, e devem ser feitos 
investimentos na capacitação dos servidores para o aperfeiçoamento do seu desempenho. Sugerem-se pesquisas futuras quantitativas e 
qualitativas em outras unidades acadêmicas da UERJ, bem como com servidores docentes e funcionários tercerizados. Os resultados encontrados 
em sua maioria acompanham o que foi citado em outros artigos da revisão da literatura. Cabe destacar que dentro dos itens que foram propostos 
neste estudo para identificar a satisfação, a dimensão que obteve as maiores notas foi a satisfação com os colegas de trabalho, alcançando notas 
09 e 10. E o que se mostrou como um influenciador de baixa satisfação foi a dimensão satisfação com o salário que chegou a obter nota 0. Como 
contribuição prática dessa pesquisa, temos um melhor entendimento da satisfação dos servidores tecnicos administrativos que possibilita os 
gestores a buscarem uma melhoria nas dimensões que foram constatados como influenciadores de diminuição da satisfação. Como contribuição 
teórica temos um crescimento de conhecimento sobre satisfação no campo da gestão pública.
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