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Resumo:
Os estudos sobre a satisfação de trabalho têm demonstrado cada vez mais a sua importância no
desempenho das organizações. O presente estudo tem por objetivo analisar a satisfação dos servidores
públicos da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) na cidade de Ponta Grossa -PR,
através da Escala de Satisfação de Trabalho (EST), em 5 dimensões: satisfação com os colegas, com o
salário, com a chefia, com a natureza do trabalho e com as promoções. Esta pesquisa foi elaborada com
análises bibliográficas e levantamento de dados, visto que foi utilizado um questionário para obter as
informações e dados de 50 servidores da AMTT. Constatou-se insatisfação em 3 das 5 dimensões pela
maioria dos colaboradores, sendo analisado os fatores que influenciaram estes índices e colocadas
sugestões de melhoria para as dimensões onde houve insatisfação.
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Work Satisfaction: A study at an Indirect Public Administration
Autarchy in the city of Ponta Grossa - PR
Abstract
Studies on job satisfaction have increasingly demonstrated their importance in the performance of
organizations. The present study aims to analyze the satisfaction of the public servants of the
Municipal Transit and Transport Autarchy (AMTT) in the city of Ponta Grossa -PR, through the Work
Satisfaction Scale (EST), in 5 dimensions: satisfaction with coworkers, with the salary, the leadership,
the nature of the work and the promotions. This research was eleborated with a bibliographical
analyses and data surveys, since a questionnaire was used to obtain information and data from 50
AMTT servers. It was found dissatisfaction in 3 of the 5 dimensions by the majority of the
collaborators, being analyzed the factors that influenced these indexes and put suggestions of
improvement to the dimensions where there was dissatisfaction.
Keywords: Satisfaction at work, Servers, Satisfaction index, Organizations.

1 Introdução
A satisfação do colaborador dentro das organizações é de extrema importância, pois quanto
mais satisfeito ele estiver com a empresa, mais produtivo ele tende a ser. Com isso a maioria
das grandes empresas investem parte de seus recursos na motivação de seus colaboradores e
realizam periodicamente pesquisas de satisfação, as quais servem de parâmetro para analisar o
contentamento dos funcionários para o atendimento das metas estabelecidas. Com base nessas

pesquisas as empresas fazem um planejamento estratégico para melhorar a satisfação de seus
colaboradores. Quando a empresa tem um índice bom, a estratégia e manter este sempre
elevado, quando está baixo a estratégia é melhora-lo. O índice de satisfação no trabalho é
colocado como um dos principais índices na avaliação do ranking das melhores empresas para
se trabalhar.
Os estudos sobre o comportamento humano tentam compreender as necessidades humanas
dentro da organização, de forma a melhorar a saúde e produtividade dos trabalhadores
(BARBOSA, et.al., 2016). Com a evolução dos estudos da área administração ao longo dos
anos, o fator motivação tem sido um dos assuntos mais estudados em relação ao comportamento
humano dentro das organizações. Conforme Tonetto (2013), a política de gestão de pessoas nas
empresas pode ser vista como peça chave na interação com os indivíduos, um elemento formal
essencial que influencia a motivação e atitudes das pessoas em relação aos projetos de inovação.
A satisfação no trabalho é um tema que tem sido muito estudado pelos pesquisadores do
comportamento organizacional e de gestores empresariais a partir do século XX (SIQUEIRA,
2008). Especialistas consideram que a aferição de níveis de satisfação dos trabalhadores poderia
ser uma estratégia para monitorar o quanto as empresas conseguem medir se está conseguindo
ou não proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Isto nos dá a percepção de que os
trabalhadores podem levar estes sentimentos positivos ou negativos para a sua casa, sua vida
social e influenciar no seu bem-estar físico e mental (Siqueira e Gomide Jr.,2004).
Nas últimas décadas o setor público tem tentado mudar sua forma de atuação. Essas mudanças
são orientadas pelas práticas gerenciais, as empresas públicas estão adotando algumas práticas
de atuação das empresas privadas (LADEIRA, et.al., 2012). Porém algumas entidades do setor
público caminham lentamente em relação a essas mudanças.Com base neste contexto este artigo
tem por objetivo analisar a satisfação de uma entidade pública de administração indireta na
cidade de Ponta Grossa – PR, a AMTT, Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Este
estudo visa analisar qual é o nível de satisfação de servidores que trabalham em um ambiente
sem metas e sem plano de cargos e salários.
2 Referencial Teórico
A seguir alguns trabalhos correlatos que serviram de parâmetro para a realização deste.
Segundo Siqueira (2008), resultados de pesquisas científicas mostraram que as características
pessoais dos trabalhadores, tais como, sexo, idade, estado civil e nível de escolaridade e também
do ambiente físico como ruído, temperatura e iluminação, pouco contribuem na variação do
nível de satisfação. Em contrapartida alguns estudos brasileiros evidenciam um forte impacto
de fatores do contexto sócio-organizacional como valores organizacionais, percepções de
justiça, percepções de suporte e de reciprocidade que emergem das relações entre empregados
e organizações. Os resultados destas pesquisas mostram que a satisfação no trabalho, está ligada
na percepção que o empregado tem da empresa para com ele, em relação à comprometimento,
valorização dos seus esforços e investimentos aplicados na organização.
Uma pesquisa realizada em uma empresa pública piauiense, por Barbosa et al., (2016), mostrou
que aspectos pessoais do trabalhador como salário e a natureza das atividades exercidas não
tem um resultado tão expressivo na satisfação dos trabalhadores. No entanto o estudo através
da modelagem de equações estruturais, aponta para três fatores como determinantes na
satisfação do trabalho dos funcionários do hospital público pesquisado são eles: chefia, colegas
de trabalho e promoções.

Segundo o autor, a satisfação dos trabalhadores em relação ao estudo feito em uma empresa
pública, está diretamente ligada a fatores ligados a chefia. Neste estudo a liderança tem um
grande impacto sobre a satisfação dos trabalhadores. As questões políticas como a negociação
de cargos comissionados ressoam na apreciação positiva ou negativa do ambiente de trabalho.
O estudo concluiu que a forma de melhorar a satisfação quanto ao perfil público e hospitalar é
desenvolver estratégias de melhoria na estruturação das relações trabalhador-líder-organização.
No estudo elaborado por Rodrigues et.al., (2013) mostra que o constructo que mais exerce
influência sobre a motivação no trabalho é a valência da missão, o que significa que o valor
mais percebido pelos funcionários no que diz respeito a motivação é o valor intrínseco
percebido por eles no trabalho e na missão do serviço público, ou seja, o valor dado ao trabalho
em si, são alguns dos principais motivadores. O funcionário quando entende que o seu trabalho
tem uma significativa importância para a sociedade, tende a estar mais satisfeito com o mesmo.
A pesquisa apontou a Instrumentalidade como segundo constructo mais influente na motivação
do trabalho, ou seja, a percepção que o funcionário tem de que seu desempenho levará a uma
recompensa. Um teste apresentado neste estudo, mostra que os colaboradores que recebem
recompensas, além do seu salário, percebem mais o constructo instrumentalidade no seu
ambiente de trabalho, do que quem não recebem. O estudo aponta que o fator recompensa extra,
por si só, não motiva o colaborador, ele deve estar acompanhado de uma meta, um desempenho
a ser atingido, só assim, ele se se sente motivado ao receber esta recompensa.
Uma pesquisa feita na prefeitura de Santa Maria, por Ladeira et.al., (2011) apontou para alguns
aspectos como influenciadores da motivação, são eles: rotinas, especificidade e recursos
humanos. A característica rotina se mostra como um fator relevante na satisfação do trabalho,
pois reflete o dia-a-dia dos colaboradores, seja ele repetitivo e entediante ou com novas coisas,
novas situações. A especificidade também se mostra importante, já que torna os objetivos do
trabalho a ser realizado com mais clareza tornando-o mais prático na hora da execução.
Recursos humanos é um fator de suma importância também, pois infere-se ao plano de
desenvolvimento de carreira, treinamentos e tem relação direta com os colaboradores.
Tonetto (2013) através de uma pesquisa de satisfação elaborada em um tribunal de justiça,
indicou um índice muito bom no que tange ao relacionamento no trabalho, amizades e
colaboração entre os funcionários. Isso em um ambiente com poucos funcionários, onde as
confraternizações e jantares são frequentes. Porém no segundo quesito, salário, teve uma
avaliação baixa mostrando que os funcionários possuem uma alta insatisfação quanto a sua
remuneração, um dos motivos apontados pelos funcionários é que o salário não está compatível,
já que todos os funcionários possuem nível superior.
Neste trabalho, na dimensão chefia, a grande maioria se mostra satisfeito com o relacionamento
entre eles. Na dimensão satisfação com a natureza do trabalho, não houve indiferença, mas
também não houve uma alta satisfação dos funcionários para este quesito, podendo ser
melhorado futuramente. No quesito satisfação com as promoções, houve grande insatisfação
dos funcionários, já que a única forma de promoção é através de concurso público, os
funcionários apontam que a saída para esse empasse seria implementar um plano de carreira.
Uma pesquisa feita no estado de Pernambuco, por Amorim (2010), analisou algumas variáveis
em relação a satisfação do trabalho no setor público. Os resultados da pesquisa mostraram que
em relação as condições do ambiente de trabalho, uma ampla maioria avalia positivamente
diversos fatores elencados pela autora, como limpeza e organização, porém avaliam de forma

negativa o tamanho do ambiente do trabalho. No quesito instrumentos de trabalho, a maioria
considera que os computadores são insuficientes para todos os colaboradores.
No quesito jornada no trabalho esta pesquisa mostra, que a ampla maioria consideram-se
satisfeitos, na qual acabam tendo que fazer alguns plantões nos fins de semanas e feriados. Já
no quesito remuneração o índice foi um dos mais baixos índices de satisfação analisados em
toda a pesquisa, os colaboradores também avaliam negativamente a equidade de remuneração,
principalmente em relação equidade externa da remuneração e o nível de satisfação relativo ao
plano de cargos e salários. No último aspecto analisado, natureza do trabalho, os colaboradores
consideram positivamente sua satisfação em relação autonomia das tarefas desempenhadas e
ao significado das tarefas que desempenham.
Segundo Siqueira (2008), apesar da satisfação no trabalho ser estudada há mais de 80 anos,
cinco dimensões se mantiveram durante essas décadas: satisfação com o salário, com os colegas
de trabalho, com a chefia, com as promoções e com o próprio trabalho. A avaliação da satisfação
no trabalho, se mede em relação ao quanto a empresa deixa o funcionário satisfeito em relação
a essas dimensões. Uma das preocupações constante dos pesquisadores é a construção e a
validação das medidas de satisfação no trabalho, já que elas não só são utilizadas por eles, mas
também por empresas que as empregam para avaliar a efetividade de suas práticas gerenciais.
3 Metodologia
Para Prodanov e Freitas (2013), a metodologia é uma disciplina que busca compreender,
estudar e avaliar os diversos métodos que podem ser utilizados em pesquisas acadêmicas. A
metodologia busca identificar o melhor método a ser utilizado para responder os problemas
e/ou questões da investigação da pesquisa. Tem como objetivo comprovar a validade e
utilidade nos diversos contextos da sociedade, tendo como base para isso a aplicação de
procedimentos e técnicas que deverão ser observados na construção do conhecimento.
A classificação desta pesquisa se baseou nos modelos de classificação colocados pelo autor
acima. É uma pesquisa básica, pois objetiva gerar conhecimentos, mas sem aplicação prática
prevista; Tem por objetivo uma pesquisa descritiva e exploratória, já que tal pesquisa observa,
registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador e
também exploratória, pois a pesquisa tem como finalidade proporcionar mais informações
sobre o assunto que vamos investigar; Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a
pesquisa se encaixa no modelo de pesquisa bibliográfica, sendo pesquisado livros e artigos
relacionados ao tema e, levantamento, visto que a mesma busca através de um questionário
conhecer a satisfação no trabalho dos pesquisados.
A pesquisa foi realizada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes em Ponta Grossa
nos dias 19 a 24 de abril de 2017, foi aplicado o questionário de EST (escala de satisfação no
trabalho) retirado do modelo de Siqueira (2008) na sua versão reduzida, a qual avalia a
satisfação no trabalho em 5 dimensões, sendo elas: satisfação com os colegas, com o salário,
com a chefia, com a natureza do trabalho e com as promoções. Nesta pesquisa a interpretação
dos dados foram analisados conforme escala da autora, que mostra que valores entre 1 e 3,9
tendem a sinalizar insatisfação, valores entre 4 e 4,9 indiferença, ou seja, nem satisfeito e nem
insatisfeito e entre 5 e7 satisfação. O questionário foi aplicado individualmente á 50
servidores de um universo amostral de 163 funcionários sendo a maioria agentes de trânsito.
A AMTT apesar de ter muitos funcionários, parte deles tem seus locais de trabalho fora dela,
nos terminais de ônibus e rodoviária por exemplo. Estes funcionários não fizeram parte da

pesquisa, sendo ela voltada para os funcionários que tem um contato diário com a autarquia,
neste contexto a maioria dos participantes da pesquisa foram agentes de trânsito que são cerca
de 64 funcionários, sendo eles divididos em dois departamentos Estar e Trânsito. Há também
25 agentes de trânsito que sofreram readequação de função e trabalham hoje como agentes
administrativos. Sendo assim a pesquisa têm uma forte influência deles, já que esta função é a
que possui o maior número de funcionários dentro da Entidade.
4 Análise dos Resultados
Quanto ao perfil dos participantes obteve-se da amostra as seguintes características. Em
relação ao gênero participaram da pesquisa 25 homens e 25 mulheres do total de 50
participantes da pesquisa, sendo então 50% para cada gênero do total de entrevistados
havendo então uma igualdade entre o gênero e o número de pesquisados.
No que diz a faixa etária dos participantes, observasse que do total 5 tem até 25 anos, 6 tem
de 26 a 30 anos, 13 tem de 31 a 40 anos, 21 tem de 41 a 50 anos, 04 tem de 51 a 60 anos e um
colaborador tem mais de 60 anos. Como podemos ver no gráfico 01 abaixo, a maioria dos
colaboradores pesquisados encontram-se na meia idade que corresponde a idade entre 40 e 55
anos, cerca de 42 % do total.
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Gráfico 01- Faixa Etária dos servidores.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação ao grau de escolaridade dos servidores, como nos cargos de agente de trânsito e
agente administrativo, que são os cargos que possuem um efetivo maior de funcionários na
autarquia, necessitam do ensino médio completo, apenas um participante da pesquisa possui
ensino médio incompleto, estando a maioria dos pesquisados com o ensino médio completo
cerca de 21 colaboradores, possuem ensino superior incompleto 08 servidores, e 20 possuem
superior completo, como pode ser observado na tabela 03.

Grau de Escolaridade
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
TOTAL
FONTE: Dados de Pesquisa

N°

%
01
21
08
20
50

TABELA 01- Grau de Escolaridade dos Servidores

02%
42%
16%
40%
100%

Quando perguntado aos servidores há quanto tempo eles estavam trabalhando na AMTT, a
maioria respondeu que está trabalhando a mais de 10 anos na entidade, cerca de 28 pessoas,
isso deve-se ao fato dela exercer suas atividades a mais de 20 anos na cidade. Por outro lado,
apenas 10 servidores pesquisados, tem menos de 1 ano de empresa, isso devido ao fato de que
poucas pessoas foram chamadas ainda do último concurso de 2015. Entre 2 e 5 anos, uma
pessoa respondeu estar trabalhando neste período na entidade, e 11 pessoas estão exercendo
suas funções entre 6 e 10 anos na mesma, como pode ser observado no gráfico 02.
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Gráfico 02 – tempo de serviço dos servidores.
Fonte: Dados da Pesquisa.

No que se refere ao estado civil dos servidores, 25 são casados, 20 são solteiros, 3 são viúvos
e 2 são separados/divorciados. A maioria dos servidores tem filhos, 76% deles, em média 2
filhos cada e 24% dos pesquisados não possuem filhos.
Quanto ao cargo exercido dos pesquisados obtiveram-se os seguintes dados: do total de 50
colaboradores, 04 são agente/auxiliar administrativo e 46 são agentes de trânsito, sendo destes
05 supervisores que fazem um serviço diferenciado dos agentes, que é direcionado à liderança
e apoio para a realização das tarefas dos mesmos. Estes dados foram apresentados para uma
melhor apresentação do perfil do servidor, a partir destes será salientado o nível de percepção
em relação a satisfação do trabalho nas cinco dimensões mostradas anteriormente.
4.1 Satisfação no trabalho
A seguir será apresentado os resultados dos níveis de satisfação na Autarquia de Trânsito de
Ponta Grossa (AMTT), em um ambiente sem metas e sem plano de cargos e salários, a
avaliação foi feita em cinco dimensões construídas e validadas por Siqueira (2008), sendo
elas: satisfação com os colegas, satisfação com o salário, satisfação com a chefia, satisfação
com a natureza do trabalho e satisfação com as promoções. Cada dimensão possui 3 perguntas
relacionados a satisfação do trabalho.
4.1.1 Satisfação com os colegas
Nesta primeira dimensão veremos a satisfação dos servidores em relação ao contentamento
com a colaboração, a amizade, a confiança e o relacionamento mantido com os colegas de
trabalho (SIQUEIRA, 2008). No primeiro item respondido, que fala sobre o espírito de
colaboração dos colegas no trabalho, obteve uma média de 4,76 que é considerado
indiferente por Siqueira (2008), ou seja, não estão satisfeitos e nem insatisfeitos. Na
segunda questão relacionada a satisfação com os colegas de trabalho: Com o tipo de

amizade que meus colegas demonstram por mim, a média foi de 5,34, superior a questão
passada mostrando estarem satisfeitos neste quesito. Na última questão desta dimensão:
com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho, a média ficou em 4,34.
Foi feita uma média geral das 3 perguntas respondidas pelos servidores, para se ter uma
visão geral desta dimensão, como mostra o gráfico 03 há uma maioria de colaboradores
satisfeitos com os colegas, conforme a escala de Siqueira (2008).
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Gráfico 03- Satisfação com os colegas de trabalho.
Fonte: Dados da pesquisa.

O grande percentual de satisfação nesse tema é influenciado pelo ambiente amistoso que há
entre a maior parte dos servidores, havendo diversas confraternizações dentro do ambiente do
trabalho e fora dele, em datas comemorativas como aniversários, Natal e Páscoa. Também há
um clima de amizade entre a maioria dos colaboradores e seus superiores o que torna o
ambiente mais harmonioso.
4.1.2 Satisfação com o Salário
A segunda dimensão trata do salário que se refere segundo Siqueira (2008), ao contentamento
dos colaboradores com o que recebe como o salário se comparado com o quanto o indivíduo
trabalha, se está satisfeito com o que recebe em relação a sua capacidade profissional.
No primeiro quesito respondido pelos servidores, a satisfação com o salário comparado com o
quanto eu trabalho, obteve um número elevado de servidores insatisfeitos, a média ficou em
3,78 indicando um nível de insatisfação dos funcionários da AMTT. Na próxima questão
referente ao contentamento dos colaboradores nesta dimensão, que é o nível de satisfação com
o salário comparado com a capacidade profissional, também teve uma grande parcela de
servidores insatisfeitos neste quesito, estando com a média de 3,46, considerado também um
índice de insatisfação na escala utilizada neste trabalho. A terceira pergunta desta dimensão,
que analisa a satisfação dos servidores com o salário comparado com o quanto é trabalhado,
manteve-se apontando para um descontentamento geral, a média desta questão ficou em 3,56.
A média geral das 3 questões dos servidores apresentada no gráfico abaixo, mostra que
poucas pessoas estão satisfeitas com seu salário, somando-se as porcentagens dos
colaboradores insatisfeitos e indiferentes chega a um número de mais 80%, indicando um
dado significante de servidores que não estão satisfeitos com seu salário, sendo este um fator
a ser analisado pela AMTT.
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Gráfico 04- Nível de satisfação com o salário.
Fonte: Dados da pesquisa

Um dos fatores que influenciaram este percentual maior de servidores insatisfeitos, é o fato de
mais da metade dos entrevistados estarem cursando ou já completado o ensino superior. Outro
fator relevante é que o salário dos agentes de trânsito e relativamente menor se comparado
como outras instituições de segurança como a polícia militar por exemplo, que tem um papel
tão importante quanto.
4.1.3 Satisfação com a Chefia.
No primeiro item, com o entendimento entre eu e meu chefe, os colaboradores da AMTT,
mostraram-se indiferentes tendo uma média de 4,30. No segundo, na maneira como meu
chefe me trata, se manteve um nível de indiferença dos colaboradores obtendo-se a média de
4,38. No terceiro quesito, os servidores demonstram insatisfação referente a pergunta: minha
satisfação com a capacidade profissional do meu chefe, chegando a uma média de 3,82
considerado um índice de insatisfação por Siqueira (2008).
Na análise da média geral individual dos servidores da Autarquia referente a sua satisfação
com os chefes, apurou-se um nível maior de insatisfação pela maioria dos servidores, sendo
44% estão insatisfeitos com a chefia, 22% estão indiferentes, ou seja, nem satisfeitos e nem
satisfeitos e 34% estão satisfeitos com a chefia, como podemos ver no gráfico a seguir.
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Gráfico 05- Nível de satisfação dos servidores com a chefia.
Fonte: Dados da pesquisa

Insatisfação

O gráfico referente à satisfação com a chefia, mostra um predomínio maior de servidores
descontentes. Os cargos de chefia são comissionados, sendo eles cargos de confiança, não
exigem critérios como os que empresas privadas utilizam para indicar seus líderes, como por
exemplo: formação na área, tempo mínimo de serviço e conhecimentos específicos. Algumas
destas empresas, diferentemente da AMTT, oferecem treinamento de liderança para os chefes.
Estes fatores por sua vez influenciam na satisfação dos colaboradores para com a chefia.
4.1.4 Satisfação com a natureza do trabalho
Nesta dimensão foi analisada a satisfação dos colaboradores da Autarquia em relação a
natureza do trabalho, que para Siqueira (2008) se remete ao contentamento com o interesse
despertado pelas tarefas, com a capacidade de absorver os trabalhadores e com a variedade de
tarefas que os funcionários realizam.
Na primeira questão desta dimensão respondida pelos servidores, que questiona a satisfação
dos funcionários com o grau de interesse que as tarefas despertam a eles, obteve uma média
de 4,80 que é considerado uma média de indiferença. A segunda pergunta que fala sobre a
satisfação dos servidores com a capacidade do trabalho absorve-los, a pesquisa revelou que os
colaboradores mantêm se indiferentes a esta questão atingindo uma média de 4,22. E na
terceira questão, a satisfação com a variedade de tarefas que eles realizam, manteve-se a
média de indiferença chegando a 4,52.
A análise da média geral individual mostra que assim como as questões anteriores revelaram
que os funcionários estão indiferentes com relação a natureza do trabalho, o gráfico 06 aponta
para uma maior parte de funcionários indiferentes 40%, e a menor fatia ficou com os
funcionários insatisfeitos que são 22% do total e 38% dos funcionários estão satisfeitos nesta
dimensão. O que demonstra que a maioria dos servidores estão indiferentes neste tema, o que
não é bom, já que as empresas estão sempre em busca de funcionários satisfeitos e não
indiferentes.
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Gráfico 06- Nível de satisfação dos servidores com a natureza do trabalho.
Fonte: Dados da pesquisa

Alguns dos trabalhos dos servidores na AMTT são cansativos e repetitivos como exemplo
podemos citar o departamento do ESTAR (estacionamento regulamentado), em que os
agentes têm pouca variedade de tarefas sendo um trabalho exaustivo, sendo um dos fatores
influentes neste percentual. Os agentes também têm contato diário com usuários estressados,
nervosos que ficam revoltados com as infrações, chegando a haver discussões entre as partes.

4.1.5 Satisfação com as promoções
Nesta última dimensão foi analisada a percepção do contentamento dos servidores da AMTT
com as promoções que a entidade realiza, um tema muito importante dentro das organizações,
no que tange a satisfação dos colaboradores. Foram aplicadas 3 perguntas referentes a este
tema são elas: nível de satisfação com o número de vezes que já fui promovido nesta empresa,
com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu pessoal, com as oportunidades de
ser promovido nesta empresa.
A primeira pergunta, que trata da satisfação dos servidores com o número de vezes que que
foram promovidos na organização, demonstrou uma média muito baixa, ficando em 2,98 o
que indica um forte descontentamento dos funcionários da Autarquia. Na segunda questão,
contentamento com a maneira como a AMTT realiza suas promoções de pessoal, obteve-se a
menor média da pesquisa 2,50 que revela um nível de insatisfação muito alto neste quesito. O
último quesito que fala da satisfação dos colaboradores com as oportunidades de ser
promovido na empresa, manteve-se, assim como as outras, uma média baixa de 2, 76,
reafirmando a insatisfação dos funcionários nesta dimensão.
O gráfico 07 a seguir, mostra a análise da média geral individual desta dimensão, demonstra
um predomínio de servidores insatisfeitos com a maneira como a Autarquia faz suas
promoções, ficando em 78% o número de funcionários insatisfeitos, 14% responderam estar
indiferentes neste tema e apenas 08% demonstraram estar satisfeitos.

8%
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78%
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Gráfico 07- Nível de satisfação com as promoções.
Fonte: Dados da pesquisa

Como na AMTT não há um plano de cargos e salários, as únicas formas de crescimento são
fazer um novo concurso ou através de um cargo de comissão. Em grandes empresas privadas,
as promoções são feitas através de um plano de carreira, onde existem critérios a serem
analisados para a busca de promover os melhores funcionários, entre eles estão: tempo de
serviço, formação, desempenho, conhecimentos específicos. A falta dessa padronização
influencia diretamente na insatisfação dos colaboradores com esta dimensão.
Considerações finais
O presente trabalho teve por objetivo analisar, bem como levantar possíveis fatores
influenciadores na satisfação do trabalho dos colaboradores da AMTT, uma instituição
pública de administração indireta em um ambiente onde não há plano de cargos e salários

nem metas definidas aos servidores, fatores que em outros trabalhos correlatos mostram-se
ligados diretamente a índices positivos de satisfação dos colaboradores.
O trabalho apontou para uma maioria de servidores satisfeitos com os colegas de trabalho,
esta é a única dimensão em que a maior parte dos colaboradores se mostraram satisfeitos. As
confraternizações se mostraram influentes neste índice positivo de satisfação na AMTT, assim
como Tonetto (2013) expõe que em seu trabalho, elas também tiveram ligação com os índices
positivos nesta dimensão. É interessante para a entidade, manter esse clima de harmonia entre
os colaboradores, já que este é um fator de tamanha importância na satisfação dentro de uma
organização.
Nas outras dimensões houve uma insatisfação pela maioria dos colaboradores da AMTT,
exceto na dimensão satisfação com natureza do trabalho, em que a maior parte dos
funcionários estão indiferentes, o que não é um dado positivo para a entidade, já que as
organizações estão sempre em busca dos melhores e mais satisfeitos funcionários para se
trabalhar.
Como sugestão de melhoria para estes índices de insatisfação, a AMTT poderia implementar
várias medidas para progresso destes, como: implementação de um plano de cargos e salários,
definição de metas e premiação para conquistas destas, dinamização das tarefas de alguns
setores onde elas são repetitivas, treinamento e avaliação da chefia. Estas ações que já
acontecem em grandes empresas que possuem altos índices de satisfação, podem trazer um
avanço na melhoria da satisfação dos servidores.
O Trabalho apresentou uma insatisfação geral dos servidores na maioria das dimensões,
demonstrando que um ambiente de trabalho sem metas e sem plano de cargos e salários pode
influenciar negativamente na satisfação dos colaboradores. Sugere-se que outras pesquisas
sejam feitas em outras instituições públicas, a fim de que se tenham mais informações de
como os servidores percebem a satisfação em diferentes ambientes de trabalho, em diferentes
entidades e com diferentes formas de administração.
Referências
AMORIM, Tania Gonçalves Ferreira Nobre. Qualidade De Vida No Trabalho: Preocupação Também Para
Servidores Públicos? Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, v. 9, n. 1, p. 35, 2010.
RODRIGUES, Weslei Alves; NETO, Mário Teixeira Reis; GONÇALVES FILHO, Cid. As influências na
motivação para o trabalho em ambientes com metas e recompensas: um estudo no setor público. Revista de
Administração Pública, v. 48, n. 1, p. 253-274, 2014.
BARBOSA, Flávia Lorenne Sampaio et al. Visão multidimensional da satisfação do trabalho: um estudo em
um hospital público piauiense. REGE-Revista de Gestão, v. 23, n. 2, p. 99-110, 2016.
LADEIRA, Wagner Junior; SONZA, Igor Bernardi; BERTE, Roberto Sarquis. Antecedentes da satisfação no
setor público: um estudo de caso na prefeitura de Santa Maria (RS). Revista de Administração Pública, v. 46,
n. 1, p. 71-91, 2012.
PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e
Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico-2ª Edição. Editora Feevale, 2013.
TONETTO, Rosana Cristina Zambon. A satisfação no trabalho: um estudo com os servidores públicos
estaduais do Poder Judiciário de Catuípe-RS. 2014.
SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias. Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico
e de gestão. Artmed Editora, 2008.

ANEXO A
Prezado Colega!
Neste semestre, estou desenvolvendo meu Trabalho de Conclusão de Curso, tendo como tema
“Satisfação no Trabalho”. Solicito sua colaboração no sentido de responder todas as questões
do questionário abaixo, com total sinceridade. Como pode-se perceber, a identidade de cada
um não será revelada, pelo contrário, será totalmente preservada pois estes dados são
exclusivamente para fins acadêmicos. Agradeço muito a colaboração de todos.
Davi Rangel dos Santos

Acadêmico de Administração

As frases abaixo falam a respeito de alguns aspectos do seu trabalho atual. Indique o quanto
você se sente satisfeito ou insatisfeito com cada um deles. Dê suas respostas anotando, nos
parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 7) que melhor representa sua
resposta.
1= Totalmente insatisfeito
2= Muito insatisfeito
3= Insatisfeito
4= Indiferente
5= Satisfeito
6= Muito satisfeito
7= Totalmente satisfeito
No meu trabalho atual sinto-me...

( ) Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho.
( ) Com o número de vezes que já fui promovido nesta empresa.
( ) Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho.
( ) Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim.
( ) Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam.
( ) Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional.
( ) Com a maneira como esta empresa realiza promoções de seu
pessoal.
( ) Com a capacidade de meu trabalho absorver-me.
( ) Com as oportunidades de ser promovido nesta empresa.
( ) Com o entendimento entre eu e meu chefe.
( ) Com meu salário comparado aos meus esforços no trabalho.
( ) Com a maneira como meu chefe me trata.
( ) Com a variedade de tarefas que realizo.
( ) Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho.
( ) Com a capacidade profissional do meu chefe.

Fonte: Adaptado de Siqueira (2008).

