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RESUMO

É importante ressaltar a necessidade das empresas em atrair, reter e satisfazer funcionários da geração Y, bem como demonstrar sua 
preocupação com esta geração que, daqui há alguns anos se tornará a maior fatia de trabalhadores do mercado.  O presente artigo tem como 
objetivo identificar quais são os fatores que geram satisfação e insatisfação no trabalho para a geração Y, a partir da Escala de Satisfação no 
Trabalho – EST.  Este estudo surgiu da atuação profissional da autora em uma rede de fast food, que se depara com uma quantidade significativa 
de empregados insatisfeitos diariamente. A satisfação no trabalho é um fenômeno amplamente estudado e esse interesse decorre da influência 
que a mesma pode exercer sobre o trabalhador, afetando sua saúde física e mental, atitudes, comportamento profissional, social, tanto com 
repercussões para a vida pessoal e familiar do indivíduo como para as organizações. Esta satisfação atinge os funcionários de faixa etária 
diferenciadas, mas principalmente o público da geração Y, que são os nascidos entre 1977 e 2000. Esta é uma geração de jovens altamente 
qualificados e principalmente, voltados ao imediatismo. São focados em si, e por isso consideram a empresa onde trabalham como uma forma de 
atingir o sucesso profissional e se, não o conseguem trocam de organização para ir trabalhar na concorrência. Esta geração encara o trabalho 
como desafio e diversão e preza o ambiente informal com transparência e liberdade, além disso busca aprendizado constante e não tem medo da 
rotatividade de empregos. Desta forma surge o problema: “O que gera satisfação e insatisfação no trabalho a geração y em uma rede de fast 
food?" A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa quantitativa, acompanhada da aplicação da Escala Satisfação no Trabalho – EST, que é 
uma medida multidimensional construída e validada com o objetivo de avaliar o grau de contentamento do trabalhador frente a cinco dimensões 
do seu trabalho: satisfação com o salário, satisfação com os colegas de trabalho, satisfação com a chefia, satisfação com as promoções, satisfação 
com a natureza do trabalho e satisfação com a estabilidade no emprego. A escala foi aplicada em todos os funcionários do quadro de pessoal de 
uma loja de uma rede de fast food, localizada no ABC da Grande São Paulo. Os dados obtidos após aplicação da EST foram os seguintes valores, 
estabelecidos em média final para o critério “satisfação “: 4,78 para satisfação com os colegas; 6,16 satisfação com o salário; 4.7 satisfação com a 
chefia; 4,57 satisfação com a natureza do trabalho e 4,3 satisfação com promoção. Portanto, o resultado final aponta que a maior insatisfação 
dos jovens da geração Y no segmento de fast food, é com a falta de promoção, ou seja, sua insatisfação está relacionada com a falta de 
contentamento com o número de vezes que já recebeu promoções, com as garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira de a 
empresa realizar promoções e com o tempo de espera pela promoção. De acordo com a metodologia aplicada, a pesquisa aponta índices de 
satisfação para com o salário, com a chefia e com a natureza do trabalho. Portanto, é importante ressaltar que a presente pesquisa não pretende 
ser determinante em seus resultados, nem tão pouco esgotar o tema em questão, podendo obter diferentes índices de satisfação se aplicada em 
empresas de ramos diferentes. Além disso essa pesquisa, visa incentivar mais estudos acerca dos temas aqui discutidos.
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