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Introdução: Este trabalho se originou a partir do Projeto Integrador das disciplinas do
curso de Psicologia do Unileste. Ao estudar e desvendar os fatores que devem ser
considerados para o cenário socioeconômico atual, o seguinte trabalho demonstra os
principais fatores que contribuem para que o indivíduo alcance a satisfação no trabalho
e consequentemente o êxito profissional. Objetivo: Este trabalho investigou o nível de
satisfação de profissionais vinculados tanto ao setor público, quanto ao setor privado,
no intuito de comparar o nível de satisfação dos profissionais desses dois setores e
analisar as prováveis diferenças. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa comparativa
com 10 participantes, sendo 5 pessoas vinculadas ao setor público e 5 ao setor privado,
sendo a amostra predominantemente feminina. A idade dos pesquisados variou de 25 a
56 anos. Todos haviam concluído o ensino médio, 4 eram graduados e 2 tinham
pós-graduação. Desses participantes, cinco trabalhavam na rede privada de ensino e os
demais em diferentes áreas do setor público. Resultados: Os escores do questionário
foram divididos em 3 domínios. O domínio I: relacionamento interpessoal, que
abordava elementos como remuneração, benefícios trabalhistas e estabilidade no
emprego. O domínio II: relação pessoal, que tratou da convivência entre os
colaboradores, incluindo a comunicação e as relações de hierarquias. O domínio III:
condições de trabalho, que é a estrutura física do local de trabalho, como temperatura,
nível de ruídos e infraestrutura. O domínio I, (relacionamento interpessoal), foi melhor
avaliado pelos funcionários pertencentes ao setor privado. Eles demonstraram
melhores percepções sobre a forma como seu chefe se comunica com os colaboradores
e mantem o respeito durante este contato; maior sensação de realização profissional ao
trabalhar na instituição. Já no domínio II, que avaliou as realizações pessoais: como a
compatibilidade entre seu salário e as atividades que você realiza; reconhecimento do
seu esforço na empresa e benefícios trabalhistas que você recebe (transporte, vale
alimentação, entre outros) observou-se que tanto no setor privado como no público, os
escores atribuídos à satisfação foram medianos. No domínio III, que avaliava a
segurança dentro da empresa e a temperatura do local de trabalho, os participantes de
ambos os setores demonstraram insatisfação nas questões relativas à segurança.
Conclusão: O conjunto de resultados encontrados nessa pesquisa revela alguns
aspectos relevantes sobre o cotidiano de trabalhadores de setores públicos e privados,
na qual podemos verificar que os participantes apresentaram níveis semelhantes de
satisfação, diferenciado apenas em alguns fatores como a estabilidade no trabalho.
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