
  

 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS ASSISTENTES EM ADMINISTRAÇÃO DO IF 
GOIANO: UM ESTUDO DE CASO 

 
THE JOB SATISFACTION OF ASSISTANTS IN ADMINISTRATION OF IF 

GOIANO: A CASE STUDY 
 

RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo mensurar o nível de Satisfação no Trabalho dos assistentes em 
administração do IF Goiano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano. Abordou de 
forma geral a Satisfação no Trabalho de servidores assistentes em administração do serviço público, 
com base teórica interdisciplinar nas áreas de administração, psicologia, organizações, trabalho, 
serviço público e fontes documentais, incluindo teorias e conceitos correlatos. Orientou-se esta análise 
frente a cinco dimensões principais da Satisfação no Trabalho, sendo satisfação com colegas, chefia, 
salário, promoções e com o próprio trabalho, dimensões estas constituintes da visão multidimensional. 
Como opção metodológica, após pesquisa bibliográfica e documental, empregou-se o estudo de caso 
junto aos assistentes em administração do IF Goiano, utilizando-se como instrumento a Escala de 
Satisfação no Trabalho - EST. Como resultados foram identificados os níveis mais elevados, 
indicando satisfação no trabalho nas dimensões colegas e chefia e os menores níveis, indicando 
insatisfação e indiferenças, nas respectivas dimensões salários, promoções e trabalho, com pouca 
variação de resultados comparativos entre as gerações Baby Boomer, X e Y, nas quais os sujeitos se 
classificam. 
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ABSTRAC 
 
This study aimed to measure the level of Job Satisfaction of assistants in administration at IF 
Goiano, Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás. It generally 
addressed the Job Satisfaction of assistants in public service administration, with an 
interdisciplinary theoretical basis in the areas of administration, psychology, organizations, 
work, public service and documentary sources, including theories and related concepts. This 
analysis was oriented towards five main dimensions of Job Satisfaction, being satisfaction 
with colleagues, leadership, salary, promotions and with the work itself, dimensions that are 
part of the multidimensional view. As a methodological option, after bibliographic and 
documentary research, a case study was used with assistants in IF Goiano administration, 
using the Job Satisfaction Scale - EST. As results, the highest levels were identified, 
indicating job satisfaction in the dimensions of colleagues and management and the lowest 
levels, indicating dissatisfaction and indifference, in the respective dimensions, salaries, 
promotions and work, with little variation in comparative results between the generations 
Baby Boomer, X and Y, in which the subjects are classified. 
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Introdução 
 
 O tema Satisfação no Trabalho é comumente estudado por teóricos do comportamento 
organizacional e gestores empresariais desde o início do século XX (Siqueira 2008; Martins 
& Santos 2006; Mcshane & Glinow 2014).  
 As forças que impulsionaram a maior parte dos estudos concernentes à satisfação 
provém dos testes empíricos, cujos pressupostos tenham preocupação econômica em manter 
“[...] um contingente de trabalhadores satisfeitos e, consequentemente, estável na organização, 
produtivo e frequente no trabalho” (Siqueira & Gomide Jr. 2004, p.302). 
 Conforme Siqueira (2008), existem cinco dimensões constitutivas da Satisfação no 
Trabalho, que transpuserem mais de 80 anos, permanecendo inalteradas. Para o presente 
estudo, isto confirma que estas dimensões da satisfação são indispensáveis, tanto do ponto de 
vista teórico quanto das práticas gerenciais.  
 A visão multidimensional é constituída de cinco fontes/dimensões essenciais, que 
emergem de três contextos principais de trabalho, a saber: a) relações com pessoas no local de 
trabalho – que inclui as fontes/dimensões: chefia e colegas; b) retribuições organizacionais – 
que abarca as dimensões: salário e promoções ofertados por organização e; c) atividades que 
realiza – que se refere às tarefas de trabalho ou cargo (Siqueira 2008; Siqueira et al. 2012). 
 Embora haja diferentes motivações e concepções teóricas, independentemente de seus 
posicionamentos, é fato que a Satisfação no Trabalho tenha consequências principalmente 
sobre a produtividade, o absenteísmo (ausência) e a rotatividade do trabalhador nas 
organizações (Siqueira 2008; Siqueira & Gomide Jr. 2004; Spector 2010; Martins & Santos 
2006; Schermerhorn et al. 1999; Mcshane & Glinow 2014). 
 
Metodologia 
 

Para o presente estudo, realizou-se uma pesquisa com finalidade aplicada. Quanto ao 
objetivo, tratou-se de uma pesquisa exploratória, com técnicas e procedimentos bibliográfico 
e documental, estudo de caso e levantamento, com abordagens quantitativas, pois buscou 
analisar e mensurar as dimensões da satisfação dos servidores técnico-administrativos 
investidos em cargo de assistentes em administração em uma Instituição de Ensino Superior. 
O método utilizado foi o estudo de caso, o qual permitiu tratar do problema profundamente e 
com integração de dados.  

A presente pesquisa teve como fontes os acervos físicos das bibliotecas das 
Faculdades Alves Faria – ALFA, do Instituto Federal Goiano – IF Goiano e de acervos 
digitais das bibliotecas da Universidade de Brasília – UNB, entre outras públicas nacionais. A 
seleção e fichamento foram organizados a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de livros físicos e/ou digitais e artigos de periódicos em meio digital.    

O levantamento bibliográfico foi realizado no período compreendido entre 2014 e 
2015, selecionando-se material referente ao Trabalho como tema central na satisfação humana, 
optando-se por priorizar aqueles que abarcam a importância socioeconômica tanto para a 
gestão e administração das organizações de trabalho quanto para o trabalhador. 

O instrumento utilizado foi um questionário composto de duas partes, sendo a primeira 
com dados estritamente referentes à Satisfação no Trabalho, constituído pela Escala de 
Satisfação no Trabalho – EST, uma escala tipo Likert de sete pontos construída e validada no 
Brasil por Siqueira (2008) com 25 questões e a segunda parte um complemento constituído 



  

 

por dados demográficos. Foi aplicada a toda a população de servidores assistentes em 
administração do IF Goiano, composta por 127 sujeitos que atuam nas 13 unidades do IF 
Goiano, sendo os campos e pólos em cidades do interior de Goiás e a reitoria localizada na 
capital Goiânia, no período de maio e junho de 2015, no qual se obteve um aproveitamento de 
80% das respostas. 
 
 
Satisfação no Trabalho 
 
 Conceituar Satisfação no Trabalho não é uma tarefa muito simples. As linhas teóricas se 
apresentam controversas, havendo pouco consenso na literatura (Martins & Santos, 2006; 
Siqueira & Gomide Jr. 2004). Apresenta ainda tais controvérsias em sua essência psicológica 
– afetiva x cognitiva – (Siqueira & Gomide Jr. 2004) como também em suas dimensões – 
componentes que integram o conceito de Satisfação no Trabalho (ibid.; Martins & Santos 
2006).  

Nas concepções de Spector (2010), o conceito de Satisfação no Trabalho é de natureza 
atitudinal, referindo-se a quanto as pessoas gostam do trabalho ou não gostam. 
 No século passado, houve uma tendência para a definição de Satisfação no Trabalho 
“[...] como um conceito afetivo representante de reações emocionais ante o trabalho e 
experiências neste contexto” (Siqueira & Gomide Jr. 2004, p.303).  
 A definição de Locke foi, no século passado, a principal, atraindo maior número de 
pesquisadores (Siqueira & Gomide Jr. 2004). Locke (1976) definiu satisfação como uma 
emoção aprazível, oriunda de experiências positivas no trabalho. 
 Martins & Santos (2006), após décadas de estudos, identificou uma tendência teórica 
mais atual para a Satisfação no Trabalho, segundo a qual o conceito é compreendido como de 
natureza afetiva, atitudinal e determinado por variáveis multiníveis, individuais, grupais ou 
organizacionais, como é o caso dos autores Brief & Weiss (2002). 

Para Weiss (2002), a Satisfação no Trabalho foi definida como avaliação positiva ou 
negativa do trabalhador sobre seu trabalho ou situações no trabalho. Ao passo que, para Brief 
(1998), a Satisfação no Trabalho seria de ordem psicológica, uma avaliação afetiva quanto ao 
grau de favorabilidade ou desfavorabilidade do trabalho. 
 Atualmente, o conceito de Satisfação no Trabalho é compreendido como atitude, 
sobretudo para os teóricos do comportamento organizacional (Robbins 1998; Schermerhorn et 
al. 1998; Mchane & Glinow 2014). 
 Para Robbins (2005), a satisfação gera atitude positiva. Por outro lado, a insatisfação 
gera atitude negativa. Dessa forma, equipara os termos “satisfação” e “atitude”, além de 
empregar o termo satisfação e insatisfação como opostos. Portanto, defende o autor que “o 
termo satisfação com o trabalho se refere à atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho 
que ela realiza” (Robbins 2005, p.61) 

Schermerhorn et al. (1999, p.93) compreende a Satisfação no Trabalho como atitude do 
tipo geral ante ao trabalho, definindo-a como o grau segundo o qual os indivíduos se sentem 
de modo positivo ou negativo com relação ao seu trabalho. É uma atitude ou resposta 
emocional às tarefas de trabalho assim como às condições físicas e sociais do local de 
trabalho. 

McShane & Glinow (2014, p.98) afirma que a Satisfação no Trabalho seja uma atitude 
compreendida como “[...] uma avaliação que uma pessoa faz do seu próprio emprego e de seu 



  

 

contexto profissional”. Essa avaliação trata-se das percepções de características do “[...] 
trabalho, ambiente de trabalho e das experiências emocionais nele vividas” (ibid.). Dito isto, 
na perspectiva de tais autores, a Satisfação no Trabalho pode ser entendida como um conjunto 
de atitudes a respeito do contexto de emprego e trabalho. 

Siqueira (2008, p.266-267) sustenta que a Satisfação no Trabalho tenha se mantido 
como um conceito que abarca afetividade, sendo “[...] um resultado (output) do ambiente 
organizacional sobre a saúde do trabalhador” e assinalada como “[...] um dos três 
componentes psicossociais do conceito de bem-estar no trabalho, ao lado de envolvimento 
com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo”. 
 Embora haja controvérsias na literatura quanto à sua definição, essência psicológica 
(cognitiva ou afetiva) e dimensões, a satisfação é apontada como um vínculo afetivo positivo 
com o trabalho a partir da validação de Siqueira & Gomide Jr. (2004), que compreende que as 
avaliações de experiências prazerosas originam-se das cinco principais dimensões do conceito 
teórico da Satisfação no Trabalho – colegas, chefia, satisfação com o salário, oportunidades 
de promoção e tarefas – (Siqueira 2008; Siqueira & Gomide Jr. 2004). 
 Através da literatura acessível, este estudo assimila a Satisfação no Trabalho como 
atitude que abarca afetividade em uma visão multidimensional.   
 

Bases Teóricas da Satisfação no Trabalho  
 

Inicialmente, o termo Satisfação no Trabalho surge ligado às teorias da motivação 
(Siqueira 2008; Martins & Santos, 2006), baseadas nas teorias de “[...] Motivação-Higiene 
(Herzberg et al. 1959), Teorias de Satisfação de Necessidades (Vroom, 1964) e Teoria de 
Expectativas e Instrumentalidade (Hackman & Porter, 1971)” (Siqueira 2008, p.265). 

Para Martins & Santos (2006, p.196), o tema da Satisfação no Trabalho se mostra 
presente nas abordagens teóricas desde o modelo taylorista: “Para Taylor, aspectos como 
fadiga e salário influenciavam a satisfação e produtividade”. Contudo, concorda com Siqueira 
(2008) ao sugerir que o ponto de partida para os estudos da Satisfação no Trabalho seja a 
Teoria dos Dois Fatores de Herzberg et al. (1959), sendo a primeira que fora proposta para 
explicação do construto Satisfação no Trabalho, apesar de acreditar que os termos “motivação” 
e “satisfação” tratados de forma unida pode ter resultado em prejuízos aos estudos da 
satisfação. Todavia, Siqueira (2008) defende que a Satisfação no Trabalho esteve inicialmente 
ligada ao processo motivacional para procurar compreender os sentimentos emergentes entre 
os trabalhadores (Siqueira 2008). Tal união entre os conceitos de satisfação e motivação 
perduraram por muito tempo, unidos nos estudos das teorias comportamentais no trabalho, 
figurando, até então, como “causa”, como um fator capaz de causar aumento do desempenho, 
produtividade e redução do absenteísmo. 
 A Teoria dos Dois Fatores como relevante contribuição ao construto presumiu dois 
grupos de fatores distintamente responsáveis pela Satisfação no Trabalho, sendo um deles 
gerador deste índice que, por sua vez, era respectivo aos fatores ligados ao próprio trabalho, 
ao desempenho, sua natureza, responsabilidade e promoção. Quanto ao outro, que gerava 
Insatisfação no Trabalho, referia-se aos fatores puramente ambientais e indiferentes à tarefa 
desempenhada (Martins & Santos, 2006). Destacaram ainda os autores que a contribuição 
mais significativa deixada por Herzberg e cols. (1959) foi “[...] identificar a importância do 



  

 

crescimento psicológico como condição necessária para a Satisfação no Trabalho e 
demonstrar que este crescimento vem do próprio trabalho” (ibid. p.196). 
 Entre 1070 e 1980, a Satisfação no Trabalho passa a ser considerada, na literatura, como 
um fator capaz de predizer vários comportamentos organizacionais tais como o desempenho, 
a produtividade, a rotatividade e o absenteísmo (Siqueira & Gomide Jr. 2004; Siqueira 2008). 
Assim, torna-se compreendida como “atitude”, detentora de componentes afetivos e 
cognitivos. Recentemente, o conceito de Satisfação no Trabalho é ainda considerado como 
atitude, principalmente nos manuais e estudos referentes ao comportamento organizacional 
(Siqueira & Gomide Jr. 2004; Siqueira 2008; Spector 2010; Schermerhorn et al. 1999; 
Robbins 2005). 

Durante os anos 1980 a 1990, a satisfação foi compreendida pelos teóricos ora como 
componente psicológico afetivo, ora como cognitivo (Siqueira & Gomide Jr. 2004). A partir 
da década de 90, Siqueira et al. (2008) postulou que a Satisfação no Trabalho envolveria 
sentimentos, denominados pela autora como “conceitos afetivos, positivos ou negativos”, 
referentes a experiências emocionais vividas pelos trabalhadores nas organizações em que 
atuam. Tais experiências podem afetar a saúde dos trabalhadores, causando estresse e outros 
problemas correlatos (Brief & Waiss 2002; Gondim & Siqueira 2004).  

No século XXI, o construto satisfação é, segundo Siqueira (2008), visto como um dos 
vários conceitos que se relacionam à afetividade no trabalho, como resultado oriundo do 
ambiente organizacional, capaz de influenciar a saúde, o bem-estar dos trabalhadores e a 
responsabilidade social. Isso significa vislumbrar a satisfação do trabalhador como um 
indicador que revela a capacidade da organização em “promover e proteger a saúde e o bem-
estar daqueles que com elas colaboram como força de trabalho” (Siqueira 2008, p.266). 

Pesquisas recentes relacionadas ao tema têm revelado que características pessoais, do 
ambiente ou da estrutura das organizações têm pouca influência na variação dos níveis de 
satisfação (Siqueira 2008), ao passo que os fatores do contexto sócio- organizacional se 
mostram como os de maior impacto sobre os níveis de satisfação e insatisfação (Meleiro & 
Siqueira 2005; Siqueira & Gomide Jr. 2004, Siqueira 2008). Esses fatores do contexto sócio-
organizacional, tais como valores organizacionais, percepções de suporte (crença do 
trabalhador sobre o quanto as organizações valorizam as contribuições e estão preocupadas 
com o bem-estar de seus trabalhadores) e de reciprocidade, que são as percepções relativas às 
retribuições ou recompensas que o indivíduo espera receber pelo exercício de um cargo ou 
função na organização (Siqueira, 2008), são oriundos das “[...] relações de troca sociais e 
econômicas entabuladas entre empregados e organização” (Siqueira 2008, p.266).   

Assim, a Satisfação no Trabalho, compreendida como aspecto motivacional, ora como 
atitude e, ultimamente, como um conceito que abarca afetividade, constitui, na visão 
multidimensional, um vínculo afetivo com o trabalho que influencia não somente o bem-estar 
do trabalhador, mas também importantes resultados para as organizações (Siqueira 2008; 
Siqueira & Gomide Jr. 2004; Siqueira et al. 2012). 
 
 
Fontes de Satisfação no Trabalho na Visão Multidimensional 

 
As Fontes de Satisfação no Trabalho, de acordo com a visão multidimensional, 

constituem cinco componentes e/ou dimensões essenciais da Satisfação no Trabalho, 
inseridos nos três contextos principais de trabalho: a) relações com pessoas no local de 



  

 

trabalho, incluindo as dimensões: chefia e colegas; b) retribuições organizacionais, com as 
dimensões: salário e promoções ofertados por organização e; c) atividades que se realiza, 
referentes às tarefas de trabalho ou cargo (Siqueira 2008; Siqueira et al. 2012). 
 

a)  Satisfação com as dimensões colegas e chefia 

 
As relações com pessoas no local de trabalho têm origem no ambiente social, e incluem 

as dimensões: relações com os colegas e com a chefia. As relações com colegas, enquanto 
fonte de satisfação, referem-se ao contentamento com a colaboração, amizade, confiança e o 
relacionamento entre colegas de trabalho.  

Já as relações com a chefia, enquanto fontes, fazem referência ao contentamento com a 
organização da chefia, bem como com a capacidade profissional e o interesse dessa chefia 
pelo trabalho de seus subordinados (Siqueira 2008). 

A organização de uma chefia é relativa, segundo Schermerhorn (2006), à função de 
organizar o processo de atribuição de tarefas, alocação de recursos, combinação e 
coordenação de atividades individuais/grupais para estabelecer planos de ações, propiciando a 
transformação de planos em ação através da combinação de pessoas, recursos 
tecnologia/informações e tarefas. Corrobora Griffin & Moorhead (2006) que a organização 
constitui uma função básica da chefia, que inclui o processo de estruturar os cargos 
hierarquicamente constituindo a estrutura básica da organização de trabalho.  

Outro importante atributo de uma chefia é a capacidade profissional, que inclui as 
habilidades dentre as quais as de maior relevância são as capacidades técnicas, interpessoais e 
conceituais (Griffin & Moorhead 2006; Schermerhorn 2006);  

Griffin & Moorhead (2006) soma a essas capacidades principais a capacidade analítica, 
e defende a importância que este conjunto de capacidades comumente presentes na maioria 
dos gerentes de sucesso representa para o desempenho gerencial. Schermerhorn (2006) inclui 
– ainda em relação a esse conjunto de capacidades – a inteligência emocional, salientando que 
o conjunto de habilidades essenciais de uma gerência/chefia contribui para exitosa 
produtividade de outros trabalhadores. Dessa forma, conforme os autores descritos, as 
capacidades essenciais são elencadas em cinco principais: 

a) capacidade ou habilidade técnica - refere-se à capacidade de realização de tarefas 
específicas, geralmente de ordem operacional do processo produtivo;  

b) capacidade interpessoal ou humana – refere-se à capacidade de comunicação, 
compreensão e motivação das pessoas e grupos;  

c) capacidade conceitual – refere-se à aptidão de raciocinar por meio de abstrações, ou 
seja, a capacidade de enxergar as situações como um todo, enxergar de forma ampla; 

d) capacidade analítica – refere-se à capacidade de compreensão de causa e efeito e 
obter as melhores soluções de problemas; 

i) inteligência emocional – capacidade de entender e gerenciar emoções evolvidas nas 
relações. 

Por fim, compreende-se que tais atributos da chefia somados ao interesse desta pelo 
trabalho de seus subordinados constituem características que influenciam a satisfação do 
trabalhador com a chefia. 

 



  

 

b) Satisfação com as dimensões Salários e Promoções 

  
As retribuições organizacionais – salários e promoções – constituem duas dimensões da 

satisfação que reportam-se, segundo Siqueira (2008), à gestão de pessoas das organizações, 
por ser este o setor organizacional principal responsável pelas retribuições ao trabalhador. 
Vilas Boas e Andrade (2009, parte III) anota que a gestão de pessoas gerencia, através da 
análise de cargos e salários, o sistema de remuneração. 
 A satisfação com as promoções inclui o contentamento do trabalhador com o número de 
vezes que recebe uma promoção, bem com as garantias oferecidas em relação ao tempo de 
espera do trabalhador por uma promoção (Siqueira 2008). Schermerhorn (2006, p.166) 
entende que uma promoção pode ser definida como “[...] o movimento para uma posição de 
nível mais elevado”. Compreende-se, portanto, que a ausência ou impedimentos para uma 
promoção bem como a falta de garantias para que esta ocorra podem influenciar 
negativamente a satisfação do trabalhador.  

Quanto ao salário, Vilas Boas e Andrade (2009, parte III) defende que ele constitui um 
componente da remuneração, considerado remuneração fixa, e se classifica de três formas: 
salário mensal, salário por hora e/ou remuneração por hora ou por empreitada. Para Griffin & 
Moorhead (2006), o salário ou remuneração fixa é considerado a recompensa ou remuneração 
mais importante para a maioria dos trabalhadores por sua significância de poder aquisitivo. 
Schermerhorn (2006, p.135) acrescenta que a “[...] remuneração básica representa um salário 
ou remuneração por hora paga a um indivíduo”. 

O salário é pré-estabelecido por um sistema de remuneração ou recompensas que, 
segundo Griffin & Moorhead (2006, p.166), “[...] é formado por todos os componentes 
organizacionais – pessoas, processo, normas e procedimentos – presentes no pagamento da 
remuneração e na concessão de benefícios aos funcionários em troca de suas contribuições 
para a organização”. Esse sistema é gerenciado por meio de estudos de cargos e salários que 
priorizam, principalmente, o estudo da remuneração fixa, representada pelo salário-base 
(Vilas Boas & Andrade 2009, parte III).  

Spector (2010) reconhece a forte relação entre salário e a faceta “satisfação com o 
salário”, mas salienta que essa satisfação tem como fator moderativo a justiça com que os 
salários são distribuídos, e não exatamente a quantia objetiva que este representa. Consoante, 
Siqueira & Gomide Jr (2004) acredita que a justiça retributiva (grau de justiça percebido pelo 
trabalhador em relação à atribuição de prêmios no trabalho) pode ser um dos antecedentes 
responsáveis pela variação da satisfação entre os indivíduos. Ainda com Siqueira (2008), a 
dimensão da satisfação com o salário envolve a comparação que os trabalhadores fazem da 
quantia que recebem com o quanto trabalham, com sua capacidade profissional, seu custo de 
vida e seus esforços dispensados na execução deste trabalho. 

Vilas Boas & Andrade (2009, parte III) salienta que o sistema de remuneração constitui 
“[...] a atividade mais delicada da Gestão Estratégica de Pessoas, pois lida com todas as 
recompensas que as pessoas recebem em troca do desempenho das tarefas organizacionais”. 

Esse complexo sistema de remuneração leva à necessidade de estar atento ao fato de que 
as recompensas, tantos extrínsecas quanto intrínsecas, podem ser carregadas de valores tanto 
externos (valor objetivo) quanto simbólicos (subjetivos e pessoais), com intuito de assegurar a 
igualdade entre trabalhadores, conferindo equidade e justiça à estrutura remuneratória da 
organização (Griffin & Moorhead 2006). Nesse contexto, um sistema mal planejado de salário 



  

 

que traga insatisfação ao trabalhador pode refletir na sua rotatividade (Griffin & Moorhead 
2006).  Uma falha no sistema de remuneração “[...] pode causar descontentamento entre os 
funcionários alterando significativamente o clima organizacional” (Vilas Boas & Andrade 
2009, parte III). Em Schermerhorn (2006), esses sistemas, quando bem planejados e 
executados, trabalham para atrair e manter trabalhadores qualificados. 

 

c)  Satisfação com a dimensão trabalho 

 
A atividade, tarefa ou, ainda, cargo de trabalho constitui uma fonte/dimensão ou faceta 

de satisfação (Siqueira 2008; Spector 2010). Spector (2010) diz que esta faceta tem forte 
ligação com as características do trabalho de Hackman e Oldham, que versam sobre cinco 
características essenciais do trabalho, sendo tais aspectos definidos pela autora como 
antecedentes ambientais da Satisfação no Trabalho. As cinco características essenciais do 
trabalho de Hackamn & Oldham constituem a complexidade e desafio de um trabalho. Dessa 
forma, o interesse do trabalhador pela tarefa e a capacidade destas tarefas absorverem o 
trabalhador influenciam na satisfação deste com seu trabalho (Siqueira 2008). 
  
 
Consequências da Satisfação no Trabalho para as Organizações 

 
Existem importantes comportamentos presentes na literatura relacionados à Satisfação 

no Trabalho, os quais se constituem como de maior relevância para as organizações: 
produtividade, desempenho no trabalho, ausência e rotatividade do trabalhador (Spector 2010; 
Robbins & Decenzo 2004). 

Para Robbins & Decenzo (2004, p. 164), “[...] a importância da produtividade é óbvia. 
Os gerentes estão preocupados com a quantidade e a qualidade da produção de cada 
funcionário. Mas o absenteísmo e a rotatividade [...] podem afetar essa produção”. 

Siqueira & Gomide Jr. (2004, p.304) defendem que “existem evidências de que pessoas 
com níveis altos de contentamento com o trabalho são também as que menos planejam sair 
das empresas onde trabalham, que têm menos faltas, melhor desempenho e maior 
produtividade”. Pode-se deduzir que, quando as pessoas gostam de seus trabalhos, elas terão 
potencialmente maior nível de desempenho e produtividade e menor nível de absenteísmo e 
rotatividade.  
 A produtividade diz respeito “à quantidade e à qualidade do trabalho realizado, levando 
em consideração a utilização dos recursos” (Schermerhorn 2006, p.3), ou ainda se manifesta 
como “[...] sinônimos de parâmetros de eficiência organizacional” (Robbins 2005, p.42). Para 
o autor, esses critérios de eficiência organizacional apontam para as relações entre insumos e 
produtos, ou seja, mais produção com uso de menos insumos, o que significa usar os insumos 
de forma eficiente. O autor exemplifica como critério de produtividade a produção por 
hora/funcionário. 

É importante destacar que um dos pilares da produtividade é o desempenho, que “[...] 
deve contribuir para a consecução dos objetivos organizacionais” (Schermerhorn 2006, p.161). 

O autor afirma ainda que a alta produtividade une duas dimensões de desempenho: a) 
Efetividade ou eficácia – constitui uma medida de resultado da tarefa ou do alcance de 
objetivos e; b) Eficiência – constitui uma medida do custo de recursos associado ao alcance 



  

 

de objetivos. Trata-se de uma medida dos resultados obtidos comparados com os insumos 
gastos. O custo do trabalho constitui uma medida usual de eficiência. 

O desempenho no trabalho “[...] representa a quantidade e a qualidade do cumprimento 
de tarefas por parte de um indivíduo ou de um grupo” (Schermerhorn 2006, p.161). 
Similarmente, Abbad & Borges-Andrade (2004, p.256) defende que o conceito de 
desempenho é usado para “[...] exprimir conjuntos de comportamentos ligados a tarefas, 
papéis, normas, expectativas, metas e padrões de eficiência e eficácia estabelecidos em 
ambientes organizacionais”. 

É importante ressaltar que, nas concepções de alguns autores, produtividade e 
desempenho aparecem associados (Schermerhorn 2006; Spector 2010).  

Nessa perspectiva, Spector (2010), ao contextualizar a relação entre Satisfação no 
Trabalho e desempenho, afirma que trabalhadores produtivos são também trabalhadores 
satisfeitos, abordando também que há duas explicações opostas para a relação entre 
desempenho e Satisfação no Trabalho. Uma leva à compreensão de que a satisfação resultará 
em desempenho, ou seja, o trabalhador mais satisfeito, que gosta de seu trabalho, terá um 
melhor desempenho, e o trabalhador menos satisfeito terá um desempenho menos favorável. 
A outra explicação leva ao entendimento de que é o desempenho que reflete sobre a satisfação: 
o trabalhador com melhor desempenho obterá maiores recompensas, sendo que tais benefícios 
elevarão a satisfação deste no trabalho (Spector 2010). No entanto, estudos têm ratificado que 
a produtividade e o desempenho são influenciados pela Satisfação no Trabalho (Siqueira 2008; 
Mcshane & Glinow 2014). Contudo, Mcshane & Glinow (2014) pondera que a Satisfação no 
Trabalho seja preditora do desempenho quando este dependa especialmente do trabalhador. 

Nesse contexto, é importante salientar que “dentre os pilares básicos de qualquer 
organização com elevado nível de desempenho estão pessoas talentosas, com habilidades 
relevantes e grande entusiasmo para como o seu trabalho” (Schermerhorn 2006, p.123). 
Robbins (2005, p.43) registra que “[...] os funcionários de uma organização constituem seu 
coração e sua alma”. 

Para Siqueira (2008), a Satisfação no Trabalho, na visão multidimensional, tem 
consequências sobre as taxas de rotatividade. Assim, a afetividade pelas cinco dimensões do 
conceito de Satisfação no Trabalho parece ser capaz de reduzir taxas de rotatividade no 
trabalho (Siqueira & Gomide Jr. 2004). 

Spector (2010) defende que a maioria dos estudos que sustenta a correlação entre 
satisfação e rotatividade tem como base previsões através da avaliação da Satisfação no 
Trabalho em uma determinada amostra de trabalhadores a respeito dos quais, após meses ou 
anos de espera, analisa-se os pedidos de demissão. Nessa perspectiva, o autor conclui que 
trabalhadores menos satisfeitos são mais propensos a desistir dos seus empregos. Assim sendo, 
quanto maior a satisfação, menor será a possibilidade de o trabalhador pedir demissão. O 
trabalhador mais satisfeito tenderá à permanência em seu emprego (Siqueira 2008; Spector 
2010). 

A literatura descreve ainda que trabalhadores com altos níveis de satisfação são os que 
faltam menos ao trabalho (Siqueira 2008; Siqueira & Gomide Jr. 2004; Shermerhorn et al. 
1999). 

Schermerhorn et al. (1999, p. 94) defende que “[...] os trabalhadores mais satisfeitos 
com seus empregos tendem a ter melhor registro de presença e estão menos propensos a faltar 
por motivos não explicados do que os insatisfeitos”.  



  

 

Spector (2010) afirma que os trabalhadores que não gostam de seus empregos têm 
maior probabilidade de se ausentar do trabalho do que os que gostam. Entretanto, o autor 
pondera que muitos estudos revelam que a ausência tem maior correlação com algumas 
facetas da Satisfação no Trabalho do que com outras, como é o caso da natureza do trabalho 
em si, que apresentou, segundo o autor, mais forte correlação com a ausência (Spector 2010). 

O autor ainda adverte que muitas razões podem levar à ausência no trabalho, como, por 
exemplo, doença do trabalhador, de filhos, outros assuntos pessoais, fadiga e a própria falta de 
vontade de ir ao trabalho. Dentre essas razões, muitas podem estar associadas à Satisfação no 
Trabalho, como a falta de vontade de ir ao trabalho. Contudo, outras razões, como assuntos 
pessoais e doença de filhos podem não estar relacionadas à Satisfação no Trabalho.  

Além das consequências da Satisfação no Trabalho já elencadas, há outras correlações 
igualmente importantes, que relacionam a Satisfação no Trabalho à saúde e ao bem-estar do 
trabalhador, à satisfação do cliente e à responsabilidade social. 

As relações entre Satisfação no Trabalho e bem-estar são encontradas na definição de 
Siqueira et al. (2014): a Satisfação no Trabalho é compreendida como um dos três 
componentes do bem-estar no trabalho (BET), ao lado de envolvimento com o trabalho e de 
comprometimento organizacional afetivo.  

Segundo os autores, a Satisfação no Trabalho constitui um vínculo que traz para o 
modelo mental positivo de BET três fontes de satisfação: a) relações com pessoas no local de 
trabalho (chefia e colegas); b) retribuições organizacionais (salário e promoções) ofertadas 
por organização; c) atividades que realiza (tarefas);  

Nesse contexto, a satisfação e o bem-estar no trabalho (BET) possui uma ligação 
estreita, sendo considerada como um dos seus constitutivos (Siqueira 2008). 
 A Satisfação no Trabalho relaciona-se também à satisfação do cliente. Para algumas 
empresas, os funcionários vêm em primeiro lugar, antes dos clientes, por acreditarem que “[...] 
a satisfação do cliente é um resultado natural da Satisfação no Trabalho” (Mcshane & Glinow 
2014, p.101). 

De acordo com as concepções desses autores, as empresas empregam um modelo de 
cadeia serviço-lucro. Esse modelo sugere que a Satisfação no Trabalho influencia 
positivamente o atendimento ao cliente. De acordo com tal modelo, as práticas 
organizacionais no local de trabalho influenciam a Satisfação no Trabalho, sendo que a 
satisfação afeta a retenção, motivação e o comportamento. Tais resultados refletem sobre a 
qualidade do serviço desencadeado sobre a satisfação do cliente no que tange às percepções 
de valor e indicações que, por sua vez, atingem a lucratividade e o crescimento da empresa 
(ibid. 2014). 

Esse modelo de cadeia serviço-lucro é baseado em duas ideias principais. Uma é a de 
que trabalhadores satisfeitos com o seu trabalho permanecem mais tempo externando 
emoções positivas e simpatia de forma natural. Isso contagia a maioria dos clientes que, 
consequentemente, tende a avaliar positivamente a experiência do serviço recebido, 
atribuindo qualidade a ele. A outra se reporta ao fato de que a redução da rotatividade confere 
maior permanência do trabalhador em seus empregos, permitindo que o acúmulo de maiores 
conhecimentos e habilidades no atendimento aos clientes bem como o maior tempo de 
relacionamento desses trabalhadores com os clientes tendendo também a uma maior 
fidelização (ibid. 2014, p.101). 

A Satisfação no Trabalho relaciona-se ainda à Ética Empresarial, influenciando a “[...] 
reputação da organização sobre a comunidade” (Mcshane & Glinow 2014, p.101). Nessa 



  

 

perspectiva, as pessoas consomem tempos de suas vidas dedicadas ao trabalho nas 
organizações, o que leva pessoas a avaliarem melhor estas organizações, escolhendo as mais 
destacadas, nas quais irão trabalhar. 

Nesse contexto, os índices de satisfação são utilizados como indicadores no 
monitoramento das melhores empresas para se trabalhar (Siqueira 2008; Mcshane & Glinow 
2014), tornando manifesto que os índices de satisfação sejam valorizados pelas pessoas e, por 
consequência, pelos empregadores (Mcshane & Glinow 2014).  

Estudos têm confirmado que os níveis de Satisfação no Trabalho constituem um dos 
principais indicadores de ranking das melhores empresas para se trabalhar (Siqueira 2008). 

  Quando uma organização deixa a desejar em relação à satisfação dos seus 
trabalhadores e isso se propaga, acaba por prejudicar a sua reputação, obrigando-se a tomar 
providências imediatas para contornar a situação (Mcshane & Glinow 2014). 
 
 
Resultados 
 

Os resultados da pesquisa evidenciaram um índice de satisfação por dimensão com 
médias variando entre 3,9 e 5,3. Ressalta-se que, de acordo com Siqueira (2008), médias entre 
1 e 3,9 indicam insatisfação, medias de 4 a 4,9 indicam indiferença e médias de 5 a 7 indicam 
satisfação. 

Figura 1 – Nível de Satisfação por Dimensão 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 

 
Dessa forma, os maiores níves de satisfação foram nas dimensões “satisfação com 

colegas” e “satisfação com a chefia”, as quais apresentaram média total de 5,3, indicando 
satisfação. 

Na dimensão “satisfação com o salário”, foi encontrada média 3,9, indicando 
insatisfação, e nas demais dimensões que correspondem a “satisfação com as promoções” e 
“satisfação com o trabalho” os resultados revelaram respectivamente médias 4 e 4,8, 
indicando “indiferença”. 



  

 

Comparando os níveis de satisfação entre as dimensões observou-se que os sujeitos 
estão satisfeitos com colegas e chefias, insatisfeito com os salários e indiferentes com as 
promoções e com a natureza do trabalho.   

Comparando as diferentes gerações encontradas no âmbito dos sujeitos pesquisados, os 
principais resultados obtidos evidenciaram que os sujeitos pesquisados estão mais satisfeitos 
com os colegas e com a chefia do que com os salários e promoções, principalmente no que diz 
respeito aos trabalhadores das gerações X e Y. Por outro lado, em relação à satisfação com a 
natureza do trabalho, os resultados evidenciaram que os trabalhadores estão, em média, 
indiferentes, e que a única geração que se revelou, em média, satisfeita com o trabalho foi a 
Geração Baby Boomer, que representa 20% dos assistentes em administração do IF Goiano.  

Figura 2 – Nível de Satisfação por Geração 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 

 
Desse modo, houve confirmação parcial para a primeira e segunda hipóteses colocadas, 

e refutação para a terceira hipótese (figura 1). 
 

Figura 3 – Análise das Hipóteses 

 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 
 



  

 

 Conforme ilustrado na figura 1, em relação à hipótese 1 que  afirmava que no IF 
Goiano, os maiores níveis de satisfação no trabalho seria encontrados nas dimensões “colegas”  
e “chefia”, principalmente para os servidores da geração x, os resultados confirmaram que  os 
maiores níveis de satisfação foram encontrados nas dimensões propostas, contudo a geração 
mais satisfeita com chefia é a Geração Y  e não a X, como proposto, o que confirmou 
parcialmente a hipótese proposta. 

Já na hipótese 2, foi proposto que no IF Goiano, os menores níveis de satisfação no 
trabalho de assistentes em administração referiam-se às dimensões “salário” e “promoções”, 
principalmente para os Y’s; entretanto os resultados revelaram que existe insatisfação apenas 
com a dimensão “salário”, sendo a geração X a mais insatisfeita. Já em relação à dimensão 
“promoções” os sujeitos sentem-se em geral “indiferentes”, o que confirmou apenas 
parcialmente a hipótese. 

Concernente à hipótese 3, cuja proposta foi de que para os assistentes em administração 
do IF Goiano, a satisfação com a dimensão “trabalho” estaria em geral, elevada, 
principalmente para as gerações x e y, foi totalmente refutada, pois, os resultados revelaram 
que tais sujeitos sentem-se de um modo geral indiferentes com tal dimensão, e a única 
geração satisfeita é a Baby Boomers, o que refutou totalmente tal hipótese. 
  
 
Considerações finais  
 

O conceito de Satisfação apresenta múltiplas e inconsensuais definições. Dentre as 
mais tradicionais concepções da literatura e de maior abrangência e amplitude entre a maioria 
das vertentes teóricas, está a de Locke (1976). Contudo, o termo surge ligado às teorias de 
motivação, destacando-se Herzberg como o marco e base teórica inicial aos estudos da 
satisfação em ambientes de trabalho. Em concepções mais atuais, especialmente de estudiosos 
do comportamento organizacional, o termo é compreendido como atitude, destacando-se 
Robbins (2005), McShane & Glinow (2014). 
 Atualmente, estudos da Satisfação no Trabalho reconhecem sua natureza atitudinal, 
afetiva e cognitiva, que abarca elementos essenciais presentes na maioria dos estudos relativos 
há mais de 80 anos, destacando-se Siqueira (2008) e Martins & Santos (2006). 

A Satisfação no Trabalho tem como principais fontes ou dimensões a satisfação com: 
colegas, chefia, salário, promoções e o próprio trabalho; como consequências, tem a 
influência nos comportamentos organizacionais de: produtividade, desempenho, ausência e 
rotatividade. 

Diante das fontes e consequências da Satisfação no Trabalho abordadas neste estudo, e 
tendo claros seus possíveis efeitos nos comportamentos dos trabalhadores somados às suas 
prováveis consequências para as organizações, empreendeu-se um estudo de caso com os 
assistentes em administração do IF Goiano, com o objetivo de analisar o nível de Satisfação 
no Trabalho deste seguimento.  

Com o intuito de responder ao problema que originou a presente pesquisa e de atender 
aos objetivos específicos foram mensurados os níveis de satisfação nas cinco dimensões da 
EST de Siqueira (2008), complementada por dados demográficos. Posteriormente, esses 
níveis de satisfação por dimensão foram comparados entre si e seus resultados comparados 
entre as diferentes gerações consideradas nesta pesquisa. 



  

 

Perspectivas de atuação sobre as políticas e práticas gerenciais nas organizações 
podem ser sugeridas para elevação do nível de satisfação dos trabalhadores nas organizações e, 
com isso, corroborar positivamente com os resultados organizacionais. Contudo, para o 
sucesso de tais proposições, torna-se necessário identificar o nível de satisfação dos 
trabalhadores em cada uma das cinco dimensões essenciais constatadas na visão 
multidimensional. 
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