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 Introdução 

O trabalho ocupa uma porção substancial da vida da maioria das pessoas e tende a 

ser visto como um símbolo de valor individual, constituindo-se como fonte de prestígio, de 

recompensa económica ou meio de realização pessoal. Mas o trabalho também pode ser 

visto como algo penoso, e portanto como punição. 

 Actualmente, um dos grandes desafios das organizações reside na capacidade de 

motivar e conservar os seus colaboradores, deste modo os Departamentos de Recursos 

Humanos das diferentes organizações devem desempenhar um papel decisivo e estratégico 

(Chiavenato, 2004). 

Bilhim (2000) refere que se o factor humano é o recurso estratégico e o elemento 

diferenciador face à concorrência, a questão da motivação das pessoas que constituem a 

comunidade de trabalho transforma-se na pedra basilar de toda a construção de uma nova 

gestão de recursos humanos. Assim o departamento de recursos humanos, terá de 

desenvolver estratégias que permitam “tratar cada funcionário individualmente e como um 

todo” (Cunha, Rego, Cunha e Cardoso, 2004). Deste modo os responsáveis pela gestão de 

recursos humanos devem ter em atenção as várias dimensões (e.g. como profissional, mãe, 

pai, membro de uma família, entre outras), as potencialidades e aspirações de cada um 

(Cunha et al., 2004). 

Spector (1997) refere três razões para mostrar a importância do tema “satisfação no 

trabalho”. 

Primeiro, as organizações devem ser dirigidas por valores humanitários. Com base 

nesses valores, devem esforçar-se por tratar os seus empregados com honra e respeito. Ao 

medir-se a satisfação no trabalho, tenta-se verificar até que ponto é que as organizações se 

esforçam para conseguir isso. 

Segundo, as organizações podem assumir uma posição utilitarista no respeitante ao 

comportamento que esperam por parte dos seus empregados, desejando o máximo esforço 

e empenho dos mesmos sem, no entanto, terem em conta as suas necessidades e desejos. 

A satisfação no trabalho pretende, assim, medir o grau de disfunção existente entre o que a 

organização pretende dos empregados e o que estes esperam da organização. 

Em terceiro lugar, a satisfação no trabalho pode também ser um indicador para as 

diferentes áreas operacionais das organizações, contribuindo, assim, para a tomada de 

decisão no sentido de melhorar as áreas mais problemáticas e para a construção de uma 

cultura organizacional uniforme que tenha em conta as duas primeiras razões. O autor 

acredita que cada uma das razões acima enunciadas é suficientemente válida para justificar 

a importância do tema “satisfação no trabalho”, e que a combinação dessas razões 

providencia um entendimento sobre o facto de ser um tema tão estudado. 



2 

 

   O presente estudo está organizado em duas partes distintas sendo que a primeira 

parte se destina a revisão da literatura. A segunda parte do trabalho está orientada para a 

análise empírica propriamente dita dos resultados obtidos e para a confirmação ou não das 

hipótese definidas. 
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Parte I – Parte teórica 

1. Satisfação no Trabalho 

A satisfação no trabalho começou por despertar o interesse dos teóricos, 

investigadores e gestores desde a altura em que o modelo taylorista da organização foi 

posto em causa (Lima, Vala & Monteiro, 1994). De acordo com este pressuposto do início 

do século XX e a que Taylor ficou associado, a organização surge assim comparada ao 

funcionamento de uma máquina, centrada apenas nas tarefas e na estrutura, sem que fosse 

dada qualquer importância ao trabalhador, às suas crenças e necessidades (Pires, 2003). O 

termo satisfação no trabalho surge assim, numa altura em que as “preocupações passaram 

a estar orientadas para as pessoas e para os seus comportamentos” (Pires, 2003, p.54). Tal 

como refere Lima et al. (1994) a evolução do conceito acompanhou a importância crescente 

do factor humano no contexto da organização. 

Desde então, este conceito tem sido um dos mais estudados no âmbito do 

comportamento organizacional e das ciências sociais. Tendo por base Lima et. al  (1994), 

cuja perspectiva é corroborada actualmente por autores como Ferreira, Neves e Caetano 

(2001) e por Cunha, Rego, Cunha e Cardoso (2004), duas razões parecem explicar esse 

grande interesse. 

Por um lado, a satisfação representa um dos mais importantes resultados humanos 

do trabalho, ou seja, segundo os autores a satisfação no trabalho resulta de aspectos como 

o respeito, o bem-estar e a saúde psicológica. Por outro lado, está associada ao 

funcionamento da organização. 

Na tentativa de se proceder a uma clarificação do conceito de satisfação o mais 

possível, parece-nos importante, distinguir o conceito de satisfação e motivação, uma vez 

que apesar de relacionados entre si, não são sinónimos. Tendo por base a perspectiva de 

Cunha et al. (2004), podemos dizer que a motivação, ao contrário da satisfação, parece ser 

a variável mais indicada para influenciar o desempenho e os resultados. Assim sendo, e 

segundo os autores anteriores a motivação refere-se ao desenvolvimento de 

comportamentos esforçados e persistentes do indivíduo no sentido de alcançar 

objectivos/resultados. Por seu lado, a satisfação diz respeito às avaliações/afectos que o 

indivíduo faz sobre os objectivos/resultados. Por exemplo um indivíduo pode estar satisfeito 

sem estar motivado, tratando-se então de alguém que avalia favoravelmente a sua situação 

profissional, mas cujo nível de esforço não é suficiente para proporcionar desempenhos 

elevados, ou vice-versa. Chiavenato (2004) refere que a satisfação decorre do êxito 

alcançado no processo motivacional. 

Segundo os autores Organ e Near (1985) e Lima et al. (1994) corroborados 

recentemente por Ferreira et al. (2001), as definições sobre a satisfação podem ser 

classificadas de acordo com diferentes perspectivas: a satisfação enquanto estado 
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emocional e a satisfação entendida como uma atitude generalizada em relação ao trabalho. 

Lima et al. (1994) consideram que, em qualquer dos casos, trata-se de um conceito que visa 

dar conta de um estado emocional positivo ou de uma atitude positiva face ao trabalho e às 

experiências em contexto de trabalho. 

Locke, em 1976, define satisfação como sendo “ um estado emocional positivo ou de 

prazer, resultante da avaliação do trabalho ou das experiências proporcionadas pelo 

trabalho” (p.1302). 

Em 1999, Chiu e Kosinki referem que o grau de satisfação experimentado pelos 

indivíduos afecta os seus comportamentos, as suas emoções e desempenho no trabalho. 

Em consonância com os autores referidos anteriormente, Muchinsky (2000) compreende a 

satisfação no trabalho como sendo uma resposta afectiva, e explica que o nível de 

satisfação sentido assume uma forte influência nos sentimentos do indivíduo,  logo, nas 

suas emoções. Chu, Hsu, Price e Lee (2003) definem satisfação como sendo uma posição 

afectiva que o indivíduo assume perante o seu trabalho. 

Na sequência das definições anteriores, Staw e Barsade (1993) referem que, quando 

utilizamos o termo afecto, referimos um fenómeno geral e pouco específico que pode incluir 

outros fenómenos, tais como as preferências, as avaliações, os estados de ânimo e as 

emoções. Segundo estes autores as emoções, como o medo ou a fúria, evidenciando, por 

norma, objectos específicos que originam um conjunto de avaliações e reacções corporais 

bem determinadas, enquanto que os estados de ânimo se revelam, mais difusos.  

Fisher (2000) reforça, em estudos recentes, os autores anteriores. Ou seja, os 

estados de ânimo tendem a ser mais duradouros do que as emoções, apesar de menos 

intensos e de causas incertas. No entanto, e tal como refere a autora, as emoções, 

traduzem “uma forma de afecto mais completa, cuja duração é mais curta, ainda que mais 

intensa, do que uma reacção afectiva ou estado de ânimo” (p.186). 

 Podemos assim dizer que os estados de ânimo podem ser diferenciados das 

emoções se atendermos às suas características de “intensidade, duração e objectividade” 

(Saavedra & Kwun, 2000). 

A partir do pressuposto anterior, Fisher (2000), assim como Chiavenato (2004), 

defendem uma perspectiva mais abrangente do conceito de satisfação no trabalho, 

considerando que o constructo pode entender-se como uma atitude generalizada em 

relação ao trabalho. 

De facto são inúmeras as variáveis atitudinais que estão relacionadas com o 

trabalho. No entanto, uma das mais estudadas e de maior relevância é a satisfação. 

Chiavenato (2004) refere o termo atitude como sendo “um estado mental de 

prontidão que é organizado pela experiência e que exerce uma influência específica sobre a 
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resposta da pessoa aos objectos, situações e outras pessoas” (p.219). Explica que 

decorrem daí três aspectos importantes: 

(1) As atitudes definem predisposições para com determinados aspectos da vida, dos 

quais destaca aquelas tidas em relação ao seu trabalho, à sua organização, aos seus 

colegas, à sua renumeração, bem como a outros factores organizacionais; 

(2) As atitudes fornecem a base emocional das relações interpessoais e da identificação 

da pessoa com os outros; 

(3) As atitudes estão organizadas e próximas do núcleo de personalidade, ainda que 

sempre sujeitas à mudança. 

Em consonância com os pressupostos expostos anteriormente, Fisher (2000), Staw 

e Barsade (1993) referem que a formação das atitudes no trabalho surgem, então, como 

associação entre três componentes principais: (1) cognitiva (pensamento ou avaliação do 

objecto de acordo com o conhecimento); (2) afectiva (sentimentos, emoções positivas e 

negativas); e, (3) comportamental (predisposições comportamentais de intenção em relação 

ao objecto). 

A relação entre estes três componentes surge, em ambiente organizacional, sob o 

aspecto de avaliações em relação ao trabalho ou factores relacionados, entre os quais se 

destaca a satisfação no trabalho. Neste âmbito, os autores explicam que quanto menor for o 

relacionamento e a consistência entre estas componentes, menos estável será a atitude em 

geral e o grau de satisfação no trabalho em particular. 

 

1.2.Os Factores da Satisfação no Trabalho 

As orientações referidas anteriormente enquadram a satisfação no trabalho, ora como 

uma atitude global, ora como um estado emocional ou afectivo. Ferreira et al. (2001) referem 

porém que, independentemente da orientação, podemos identificar duas perspectivas 

distintas da satisfação no trabalho. 

A primeira é determinada tendo por base uma abordagem unidimensional, ou seja, a 

satisfação é vista como uma atitude em relação ao trabalho em geral, não resultando do 

somatório dos múltiplos factores que o caracterizam, dependendo no entanto deles. 

A segunda caracteriza-se por uma abordagem multidimensional, perspectiva que é aliás 

corroborada por Cunha et al. (2004). Segundo os autores, a satisfação resulta de um 

conjunto de factores associados ao trabalho, sendo possível medir a satisfação das pessoas 

em relação a cada um desses factores. Locke, em 1976, identificou nove factores da 

satisfação no trabalho:  

(1) A satisfação com o trabalho,  que integra o interesse intrínseco do trabalho, a 

variedade do trabalho, as oportunidades de aprendizagem, a dificuldade, a quantidade de 

trabalho, as possibilidades de êxito ou controlo sobre os métodos;  
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(2) A satisfação com o salário, que integra a componente quantitativa de remuneração e 

a forma como é distribuída pelos empregados (equidade);  

(3) A satisfação com as promoções, que integra as oportunidades de formação e outros 

aspectos de base que dão suporte à promoção;  

(4) A satisfação com o reconhecimento, que integra os elogios ou críticas ao trabalho 

realizado;  

(5) A satisfação com os benefícios, que integra, pensões, os seguros de doença e as 

férias;  

(6) A satisfação com a chefia, que inclui o estilo de liderança ou as capacidades técnicas 

e administrativas e, ainda, qualidades ao nível do relacionamento interpessoal;  

(7) A satisfação com os colegas de trabalho, que integra as competências dos colegas, 

o apoio que estes prestam, a amizade que eles manifestam;  

(8) A satisfação com as condições do trabalho, que inclui por exemplo, o horário, os 

períodos de descanso, o local de trabalho e os aspectos ergonómicos;  

(9) E a satisfação com a organização e com a direcção, que inclui as políticas de 

benefícios e salários. 

Em síntese, perceber a satisfação como uma atitude generalizada em relação ao 

trabalho permite, no nosso entender, abarcar o termo no seu todo, ou seja, possibilita uma 

visão alargada de todos os factores anunciados anteriormente. 

 

1.3.Modelos de explicação e Variáveis de estudo da Satisfação no Trabalho  

Cunha et al. (2004) realçam que a abordagem multidimensional da satisfação no 

trabalho esta na origem do aparecimento de uma grande variedade de variáveis para 

explicar o fenómeno da satisfação.  

Seguidamente, iremos abordar as variáveis utilizadas na explicação da satisfação, 

em virtude de três grandes modelos. 

 

1.3.1. Os Modelos Centrados nos Indivíduos   

De acordo Arvey, Carter e Buerkley (1991), os modelos centrados nos indivíduos são 

aqueles que,  procuram identificar as características intrínsecas do indivíduo associadas à 

satisfação. Segundo Brief (1998), são considerados modelos do tipo top-down, ou seja, 

modelos segundo os quais a satisfação no trabalho advém da representação que o sujeito 

faz do meio que o envolve. O autor refere que as diferenças de personalidade predispõem 

os indivíduos a experimentarem diferentes graus de satisfação, em várias situações da sua 

vida, incluindo o seu trabalho.  

Segundo os mesmos autores, este modelo inclui os estudos direccionados para 

análises correlacionais que procuram determinar qual a variância da satisfação explicada 
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por factores pessoais, assim tanto para os autores anteriormente referidos, como para Brief 

(1998) as características individuais influenciam a satisfação.  

Os autores supracitados referem dois tipos de variáveis pessoais identificadas nos 

estudos realizados segundo este modelo: características de personalidade – locus de 

controlo, o afecto positivo ou negativo, a necessidade de crescimento psicológico, entre 

outras, e variáveis demográficas - a idade, o género e o nível de escolaridade. 

As diferenças individuais representam a base da gestão dos recursos humanos 

actualmente nas organizações, na medida em que cada indivíduo possui um conjunto de 

características que o tornam único. A esse conjunto de características distintas que 

determinam o comportamento do indivíduo na organização, Chiavenato (2004) chama 

personalidade. 

O autor supracitado refere que este é um constructo utilizado para “explicar a 

estabilidade no comportamento de uma pessoa ao longo do tempo e em diferentes 

situações (consistência), assim como as diferenças de comportamento entre as pessoas ao 

reagir a uma mesma situação (peculiaridade)” (Chiavenato, 2004, p.189), ou seja, a 

personalidade refere-se ao conjunto singular de traços de comportamento consistentes de 

um indivíduo.  

Em consonância com o autor anteriormente citado, Ferreira et al. (2001) explicam 

que o constructo personalidade se refere a "um padrão único e específico de traços, que 

funciona como um todo organizado, em interacção permanente com a situação e que 

suporta a consistência trans-situacional do comportamento de um indivíduo" (p. 225).  

De ambas as definições advém a noção de traços de personalidade. Traços podem 

definir-se segundo Jhonson (1997, in Ferreira et al 2001), como "padrões consistentes de 

pensar, sentir e agir, e que distinguem uma pessoa de outra" (p. 224). Segundo Ferreira et 

al (2001), investigar a personalidade de alguém implica detectar e explicar a consistência de 

traços caracterizadores da forma de pensar, de sentir e de agir, o que envolve, 

comparações entre pessoas com o intuito de encontrar uma consistência de traços que 

permita a sua diferenciação.  

No entanto, os autores supracitados referem o facto de nem sempre ser fácil a tarefa 

de identificação desses traços, na medida em que dificilmente atendem à complexidade e 

especificidade de cada indivíduo. Chiavenato (2004), acrescenta que, por serem usualmente 

descritos em linguagem comum, perdem precisão, podendo casualmente originar algumas 

dificuldades no seu entendimento e comunicação, bem como na utilização de informação 

adquirida a partir de avaliações científicas da personalidade.  

Na tentativa de culmatar estas deficiências, Ferreira et al. (2001) sugerem a 

substituição do conceito traço por tipo. Explicam então que tipo é “um conjunto integrado de 

propriedades, uma forma de classificar algo a partir de um conjunto estruturado de 
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características semelhantes, que o tornam distinto de outro algo”. O qual se distingue 

conceptualmente de traço, pelo seu carácter holístico e descontínuo e “representa uma 

constelação de propriedades ou padrões de traços (…) e, por isso, uma configuração e não 

simplesmente uma colecção de traços" (p. 225).  

Uma das formas mais divulgadas para agrupar a quantidade de traços existentes 

para descrever e estudar a personalidade, bem como para ajudar a compreender de que 

forma se interrelacionam, consiste na estrutura taxionómica Big Five, celebrizada por Mount 

e Barrick, em 1995. De acordo com Ferreira et al. (2001), “trata-se de um modelo de análise 

estruturado num conjunto de cinco factores que resumem uma enorme quantidade de traços 

específicos da personalidade" (p. 225). Estes factores são a extroversão, a adaptabilidade, a 

responsabilidade, a estabilidade emocional ou neuroticismo e a maturidade.  

A extroversão e a adaptabilidade são os factores que mais se relacionam com os 

traços de natureza interpessoal, como sejam a assertividade, a actividade, a extroversão e 

adaptabilidade social e amizade. Sendo estes os responsáveis pela maior quantidade de 

variância explicada nos estudos de avaliação da personalidade. 

A responsabilidade reporta-se a actividades socialmente estabelecidas e 

controladas, ou seja, a consciência, a conformidade e o desejo de realização. 

Por fim, a estabilidade emocional, ou neuroticismo, parece manifestar-se na 

ansiedade, enquanto que a maturidade se revela em aspectos da vida mental e experiência 

de vida pessoal, tal como o intelecto, a cultura, a abertura a novas experiências, entre 

outros. Apesar das diferenças percebidas no modelo teórico utilizado, a estrutura  Big Five 

parece adoptar importante realce empírico, devidamente comprovada por estudos 

realizados recentemente no âmbito da gestão de recursos humanos em geral e no que se 

relaciona com o desempenho no trabalho, em particular (Ferreira et al 2004).  

No que se refere à relação entre a satisfação no trabalho e os Big Five Arvey, Carter 

& Buerkley (1991) referem que os resultados encontrados indicam a existência de um efeito 

das variáveis personalísticas sobre os níveis de satisfação vividos pelos indivíduos.  

Na investigação levada a cabo por Strumpfer, Danana, Gouws e Viviers (1998), no 

âmbito do estudo dos traços de personalidade e da sua relação com a satisfação no 

trabalho, e segundo os resultados obtidos, os dois conceitos parecem fortemente 

relacionados, de tal modo que os autores referem que as características da personalidade 

se manifestam como as principais propulsoras da satisfação no trabalho. 

Judge, Heller e Mount (2002) mencionam que a extroversão, a responsabilidade e o 

neuroticismo demonstram correlações significativas com a satisfação no trabalho. Destacam 

ainda o facto de o modelo dos Big Five ser uma estrutura relevante para uma análise eficaz 

da influência das variáveis disposicionais na satisfação no trabalho.  
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No estudo de Thoresen, Bradley, Bliese e Thoresen (2004), foram obtidos resultados 

referentes à relação da estrutura dos Big Five com o desempenho, os quais vieram 

demonstrar a influência das características da personalidade com o desempenho do 

indivíduo no trabalho.  

Também Matzler, Faullant, Renzl e Leiter (2005) utilizaram à estrutura dos Big Five 

para comprovar a existência de relações causais entre os traços de personalidade, as 

emoções e a satisfação dos clientes e concluem que, efectivamente, existe uma relação 

positiva entre a personalidade e a satisfação, relação essa mediada pelas emoções.  

Apesar de todas as relações identificadas nos vários estudos, Arvey et al. (1991) 

alertam para o facto de que as relações entre características de personalidade e satisfação 

no trabalho devem ser consideradas com algumas reservas, seja porque, as correlações 

são pouco significativas, os resultados são incongruentes, ou porque são criticáveis as 

técnicas estatísticas e as interpretações teóricas dos resultados obtidos. Embora os 

resultados de estudos referentes à influência das variáveis disposicionais sobre a satisfação 

mostrem que aquelas actuam sobre esta, é necessário determinar com maior precisão quais 

as características específicas da personalidade que estão na base da relação com a 

satisfação, quais os aspecto da satisfação que são explicados e por que variáveis e qual a 

ligação explicativa da relação entre aspectos da personalidade e aspectos da satisfação 

(Arvey et al. 1991).  

Nestes estudos, bem como em tantos outros (por exemplo, Duffy, Ganster e Shaw, 

1998; Abraham, 1999; Francis e Robbins, 1999; Chan, 2001; Zellars e Perrewé, 2001; 

Dormann e Zapf, 2001; Heller, Judge e Watson, 2002; Judge, Bono e Locke, 2000; Ilies e 

Judge. 2003; Kahn, Hessling e Russell, 2003; Bruck e Allen, 2003), é possível verificar que 

os termos de extroversão e de neuroticismo são frequentemente associados ao afecto 

positivo e ao afecto negativo, respectivamente. 

Parece evidente que, independentemente da terminologia que cada factor recebe por 

parte dos investigadores e, apesar do conjunto de características que são incluídas em cada 

um dos traços, o modelo dos Big Five parece ser útil para efeitos de diferenciação de traços, 

ainda que de menor utilidade quando se pretende a previsão de comportamentos 

específicos. 

Relativamente às variáveis demográficas, a bibliografia sugere que a idade e o 

género são aquelas que os inúmeros estudos realizados acerca desta problemática, 

frequentemente mostram como estando relacionados com o nível de satisfação no trabalho. 

No entanto, em alguns estudos é ainda possível identificar um conjunto mais amplo de 

variáveis que surgem correlacionadas com a satisfação, como sendo, o nível de educação, 

estado civil, entre outros.  
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Num estudo efectuado com cerca de 350 gestores do sector público da Nigéria, 

Sokoya (2000) procurou identificar um conjunto de variáveis individuais capazes de predizer 

o grau de satisfação no trabalho. De acordo com os resultados obtidos verificaram-se 

correlações positivas entre a idade e o grau de satisfação no trabalho (r=0,27, p <0,01). 

Segundo o autor, o sinal positivo da correlação leva a concluir que o nível de satisfação no 

trabalho é tanto maior quanto mais velhos forem os indivíduos. Também salienta, que são 

várias as razões que podem contribuir para a explicação deste resultado: (1) o facto de os 

trabalhadores mais jovens tenderem a ocupar posições hierárquicas mais baixas e funções 

de menor responsabilidade; (2) a potencial constatação de um desfasamento entre as 

expectativas profissionais e a realidade de trabalho; ou (3) porque a antiguidade tende em 

muitas organizações a ser recompensada formalmente e/ou informalmente.  

Ao contrario dos estudos anteriores, Vaney e Chen (2003), numa pesquisa realizada 

na Universidade de Purduee sobre o grau de satisfação, com 111 licenciados, concluíram 

que a idade mantém uma correlação negativa com a satisfação no trabalho (r=-0,11, p< 

0,05), ou seja, à medida que aumenta a idade, o índice de satisfação no trabalho diminui.  

Petty, Brewer e Brown (2005), num estudo com 332 empregados de uma empresa 

americana, propuseram-se analisar a associação entre a satisfação no trabalho e variáveis 

demográficas específicas. A correlação de Pearson mostra valores semelhantes àqueles 

encontrados por Vaney e Chen (2003). No que concerne à variável idade, os valores 

traduzem uma correlação negativa, ainda que não significativa, entre estas duas variáveis 

(r=-0,08, p=0,14), ou seja, à medida que aumenta a idade tende a diminuir a satisfação.  

No que concerne a variável género os resultados obtidos num estudo realizado por 

Johnson e Johnson (2000) revelam a existência de uma relação positiva significativa entre 

esta e a satisfação no trabalho, o que significa que os homens se encontram 

significativamente mais satisfeitos, comparativamente às mulheres. Os autores sugerem que 

estes resultados poderão indicar que os empregos possuem atributos tanto positivos como 

negativos e que as pessoas estão, naturalmente, mais susceptíveis a uns do que a outros. 

Em consonância com os resultados anteriores, Vila e García-Mora (2005), com uma 

amostra de 5000 sujeitos espanhóis, obtiveram resultados que comprovam que as mulheres 

tendem a estar menos satisfeitas com o trabalho do que os homens, em especial no que se 

relaciona com a remuneração, horas e horário de trabalho, bem como com as condições de 

trabalho em geral. 

Kim (2005) realizou um estudo junto de 5714 indivíduos que integram o Governo 

Metropolitano de Seul, na Coreia, com o intuito de averiguar a relação existente em torno da 

influência da variável género no grau de satisfação no trabalho. De acordo com os 

resultados obtidos, é possível verificar que as mulheres tendem a estar mais satisfeitas do 

que os homens na generalidade das dimensões da satisfação no trabalho consideradas, 
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nomeadamente no que se refere aos aspectos intrínsecos do trabalho (por exemplo, 

remuneração, segurança, promoções, entre outros). 

Petty et al. (2005), nos resultados obtidos no seu estudo com 332 sujeitos, não 

encontraram diferenças significativas entre estas duas variáveis, pelo que admitem que o 

género não se encontra particularmente relacionado com o grau de satisfação no trabalho.  

No que diz respeito à variável sócio-demográfica estado civil, Vila e Garcia-Mora 

(2005) não encontraram diferenças significativas entre esta e a satisfação dos sujeitos, bem 

como com o nível de educação. Segundo os autores, uma educação ao nível do ensino 

superior está fortemente associada a elevados graus de satisfação, no que se refere à 

maioria dos aspectos inerentes a trabalho, como sejam a estabilidade, o horário de trabalho, 

entre outros. Estes resultados parecem evidenciar que os sujeitos com formação ao nível do 

ensino superior tendem a exercer funções que correspondem mais significativamente às 

suas expectativas e às suas habilitações. Exercer uma função para a qual se está 

devidamente habilitado parece, efectivamente, constituir um ponto fulcral para o alcance de 

níveis de satisfação significativos. 

Interligado com o nível de educação está a posição hierárquica ocupada na estrutura 

da organização, sendo que a uma educação ao nível do ensino superior tendem a 

corresponder posições hierárquicas superiores. Assim, no que diz respeito à relação entre a 

satisfação e o nível hierárquico, no estudo realizado por Chambers (1999), a 1000 

indivíduos, os resultados revelam que os sujeitos com posições hierárquicas superiores 

tendem a evidenciar um grau de satisfação maior do que aqueles que ocupam posições 

hierárquicas inferiores. A autora explica estas diferenças, com o facto de nas primeiras, o 

leque de oportunidades de promoção, ser mais elevado e, por isso, capaz de conduzir à 

satisfação; enquanto que nas segundas, a falta dessas oportunidades traduz-se em níveis 

de satisfação mais baixos. Tal como em estudos anteriores, a autora não encontrou 

diferenças significativas entre a satisfação no trabalho e o estado civil dos sujeitos. 

 

1.3.2.Os Modelos centrados nas Situações 

Os modelos centrados nas situações defendem que as características da situação 

são a principal determinante da satisfação percebida (Lima et al., 1994). Assim, estes 

modelos procuram identificar as características do contexto/situação que mais se relacionam 

com os níveis de satisfação sentidos. É neste âmbito que Brief (1998) os designa como 

modelos do tipo bottom-up, isto é, modelos segundo os quais a satisfação advém de 

experiências positivas quanto às características e condições do trabalho. Tendo em conta 

que o trabalho representa uma parte importante da vida diária do indivíduo, o autor sugere 

que os sujeitos que experienciem vivencias positivamente significativas virão a revelar uma 

maior satisfação geral com a sua vida e, em particular, com o seu trabalho. 
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Muitas têm sido as variáveis situacionais tidas como influenciadoras da satisfação, 

das quais Lima et al. (1994) distinguem aquelas que consideram mais expressivas no 

contexto dos modelos explicativos da satisfação organizacional: características da função, 

características do processo de tomada de decisão na empresa e formas de reforço 

existentes na organização.  

Para os autores que defendem a perspectiva da característica da função, as varáveis 

explicativas da satisfação assestam nos aspectos do trabalho que cada um realiza, 

considerando-se existirem formas ideais de organização do trabalho. Um dos exemplos 

mais referidos deste pressuposto é o modelo de Hackman e Oldham (1976), que refere 

como características essenciais do trabalho para a satisfação a existência de uma variedade 

de aptidões, identidade da tarefa, significado da tarefa, autonomia na função e feedback 

(Lima et al., 1994). Ainda de acordo com os autores, as características centrais do trabalho 

podem conduzir a três diferentes estados psicológicos. Assim, (a)  a variedade de aptidões, 

a identidade da tarefa e o significado da tarefa, criam alterações ao nível do significado do 

trabalho para o indivíduo; (b) a autonomia na função contribui para reforçar o sentido de 

responsabilidade do indivíduo; e (c) o feedback para o reforço do conhecimento dos 

resultados do trabalho. (Figura 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo das características da função (adaptado de Hackman & Oldham, 1976) 
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Tal como os autores referem, este modelo engloba uma variável intra-individual 

moderadora entre as características da função e a satisfação, definida pelas necessidades 

de desenvolvimento dos indivíduos. Esta variável parece sugerir que as características da 

função, bem como possíveis alterações que nelas ocorram, irão influenciar a satisfação do 

indivíduo em relação ao seu trabalho, de acordo com as suas próprias necessidades de 

desenvolvimento, ou seja, os indivíduos que procuram desafios e que revelam maior 

interesse relativamente ao seu trabalho, estão mais satisfeitos e motivados para um bom 

desempenho da função (Hackman e Oldham, 1976). Ainda de acordo com os autores 

anteriores, quanto mais elevado for o conteúdo de uma função, mais satisfeito estará o 

indivíduo que a desempenha. 

Chiu e Chen (2005), num estudo com 270 indivíduos inseridos em 24 companhias 

electrónicas, obtiveram como resultados, relações positivas entre a satisfação e a variedade 

do trabalho (r=0,36, p<0,001); entre a satisfação e o significado da tarefa (r=0,43, p<0,0001) 

e entre a satisfação e o feedback (r=0,44, p< 0,001). 

Lima et al. (1994), quando se propuseram comprovar a relação existente entre as 

necessidades de desenvolvimento e o grau de satisfação, os autores obtiveram resultados 

divergentes daqueles conseguidos por Hackman e Oldham (1976).  

No que concerne à variável, Processo de Tomada de Decisão, e de acordo com Lima 

et al. (1994), esta torna-se relevante na medida em que relaciona, a satisfação com a 

participação dos trabalhadores nas decisões da empresa 

Atendendo aos resultados obtidos no estudo realizado pelos autores, existe uma 

correlação positiva entre a participação percebida e a satisfação (r= 0,47, p< 0,001), ou seja, 

quanto maior a percepção de participação nas tomadas de decisão na empresa, maior a 

satisfação manifestada. Da mesma forma, a correlação entre a satisfação e a distância entre 

a participação desejada e a participação percebida é significativa (r=-0,48, p< 0,001), 

sugerindo que quanto menor for a distância entre a participação desejada e a percepção da 

participação actual, maior a satisfação. Os mesmos autores revelam que os resultados 

relativos a este modelo explicam cerca de 37% da variância encontrada na satisfação. 

Vários autores estudaram a relação entre o nível e o tipo de recompensas 

económicas e a satisfação. Tais estudos  

“(...) adoptam uma perspectiva comportamentalista, mas 
ignoram a importância dos reforços extrínsecos simbólicos 
(como por exemplo, a aprovação por parte dos pares ou da 
chefia), bem como dos reforços intrínsecos (inerentes ao 
próprio sujeito ou ao trabalho que executa)". (Lima et al., 
1994, p. 105) 
 

A ideia de reforço remete-nos, de imediato, para o conceito de recompensas. Um 

sistema de recompensas só é eficaz se for capaz de satisfazer as diversas necessidades 
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dos vários colaboradores da empresa. Assim, importa analisar que necessidades podem ser 

essas. Para tal, vamos recorrer à teoria dos dois factores de Herzberg, à dicotomia 

encontrada por Poter e Lawler (1968) entre recompensas intrínsecas e recompensas 

extrínsecas, bem como ao modelo de hierarquia das necessidades de Maslow. 

 

1.3.2.1.Teoria Bifactorial de Herzberg 

A teoria de Herzberg (1996) sugere que as pessoas têm dois grandes tipos de 

necessidades que o autor identifica por factores higiénicos e factores motivadores (Tabela 

1). Os primeiros são de natureza extrínseca e reportam-se ao contexto no qual é 

desenvolvido o trabalho. Apesar de não possuírem a virtualidade de gerar motivação nos 

empregados, podem evitar fenómenos de desmotivação ou irritação por parte deles e levam 

ao alívio da insatisfação a curto prazo. Os segundos são de natureza intrínseca e remetem 

para o conteúdo do trabalho propriamente dito e, ao contrário dos anteriores, geram 

satisfação a longo prazo. Ou seja, enquanto os factores higiénicos estão relacionados com a 

insatisfação no trabalho, os factores motivadores referem-se sobretudo a estados de 

satisfação (Câmara, et al., 2005).  

Assim sendo, a presença de factores higiénicos é uma expectativa normal do 

trabalhador, não gerando, por isso, satisfação. É a sua ausência que conduz à insatisfação.  

 

Tabela 1. Exemplos de factores higiénicos e factores motivadores (Herzberg, 1996) 

Factores Higién icos  Factores Motivacionais  
Segurança 
Estatuto 
As relações com os subordinados 
A vida pessoal 
As relações com o grupo e superiores 
O salário 
As condições de trabalho 
Supervisão 

Sentimentos de realização 
Reconhecimento 
Trabalho variado e desafiante 
Desenvolvimento pessoal 

 

Desta forma, para motivar e satisfazer os trabalhadores é necessário actuar ao nível 

dos factores motivadores (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relação entre factores higiénicos e factores motivadores (Câmara et al., 2005) 
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Esta teoria vem reforçar, por um lado, a ideia de que a ausência de bem-estar nas 

relações com os pares, superiores e subordinados é indutora de insatisfação e, por outro, 

realça a necessidade do reconhecimento, da identificação com o conteúdo do trabalho, da 

responsabilização como meio de motivar, e assim fomentar a produtividade nas 

organizações.  

Relativamente ao tema das recompensas intrínsecas e extrínsecas Lawler (1986) 

estabelece que os sistemas de recompensas deverão conter elementos dirigidos às 

características intrínsecas do trabalho: o reconhecimento e responsabilidade, bem como, 

elementos orientados para as características extrínsecas do trabalho (salário, estatuto, entre 

outros). 

As recompensas intrínsecas são as que, segundo Lawler (1986), estão mais 

internamente relacionadas com o trabalho em si, tais como, o grau de satisfação que 

proporcionam, o estilo de gestão e autonomia que oferecem, o grau de reconhecimento que 

sustentam e o desenvolvimento pessoal e a progressão na carreira que possibilitam. Ao 

contrário das anteriores, as recompensas extrínsecas não se revestem de capacidade para 

gerar, por si só, motivação mas, se forem mal geridas ou aplicadas, podem causar um 

elevado grau de desconforto, irritação e desmotivação nos empregados (por exemplo, 

salário, prémio de assiduidade, prémio por objectivos alcançados entre outros).  

Outra temática que se insere nas necessidades humanas e que esta directamente 

relacionado com o reforço e sistemas de recompensas é a da Hierarquia das necessidades 

de Maslow. De acordo com Maslow (1954), tendo em conta as necessidades individuais, a 

satisfação no trabalho resulta da relação que se estabeleça entre as necessidades dos 

indivíduos, o trabalho que desempenhem e o ambiente onde o mesmo se realize. A teoria 

das necessidades foca-se em cinco categorias de necessidades ordenadas por ordem 

ascendente de importância, isto é, só surgirão novas necessidades se aquelas de nível 

inferior forem satisfeitas, pelo menos, na sua maioria:  

a) 1º nível - Necessidades fisiológicas como sejam a fome, sede, abrigo ou repouso;  

b) 2º nível - Necessidades de segurança a que corresponde, por exemplo, o desejo de 

protecção contra os perigos ou privação;  

c) 3º nível - Necessidades sociais das quais servem de exemplo a necessidade de 

integração num dado meio social nomeadamente, família e amigos;  

d) 4º nível - Necessidades de auto-estima entendidas como a necessidade de ser 

reconhecido, apreciado ou respeitado;  

e) 5º nível - Necessidades de auto-realização, isto é, a necessidade de aceder ao seu 

próprio potencial. Segundo o autor, este nível é um processo de evolução permanente, que 

varia de pessoa para pessoa. De acordo com a perspectiva do autor, o homem não procura 

apenas satisfazer as suas necessidades fisiológicas e de segurança (necessidades 



16 

 

primárias), mas também, as necessidades secundárias (sociais, de auto-estima e de auto-

realização), de forma a motivar-se (Ferreira, et a.l 2001, p.262).  

A Figura 3 permite a análise e articulação das várias componentes do sistema de 

recompensas, segundo as três teorias anteriormente analisadas. Desta forma, facilmente 

percebemos que os factores enunciados por Herzberg correspondem, em pleno, aos vários 

patamares de necessidades propostos por Maslow. E que, por conseguinte, se associam 

inteiramente à dicotomia entre recompensas intrínsecas e extrínsecas referidas por Lawler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Articulação das teorias de Maslow, Herzberg e Lawler (adaptado de Câmara, 2005, p.108)  

 

Lima et al. (1994), no estudo que realizaram com indivíduos pertencentes aos 
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(recompensa extrínseca simbólica) e a satisfação no trabalho (r=0,47, p<0,001), ou seja, 

quanto maior a frequência do feedback proveniente dos colegas, dos superiores e da 

empresa, maior a satisfação. 

Relativamente às recompensas extrínsecas materiais, os autores encontraram 

correlações positivas significativas, ainda que baixas, entre o salário e a satisfação no 

trabalho (r=0,23, p<0,01). 

De acordo com estes resultados, o reforço extrínseco simbólico tende a evidenciar 

maior relevância para a explicação da satisfação organizacional, do que o reforço extrínseco 

material.  

 

1.3.3.Os Modelos Interaccionais 

A perspectiva interaccional integra os elementos internos e externos que parecem 

fundamentar o fenómeno da satisfação no trabalho (Cunha et al., 2004). Assim, no âmbito 
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externamente, mas antes, como o "resultado da confluência de factores internos e externos” 

(Cunha et al., 2004. p. 133). 

A ideia-chave da perspectiva interaccionista é a de que se se pretende explicar a 

satisfação não se pode separar pessoas e situações, ou seja, torna-se importante perceber 

o comportamento das pessoas em determinadas situações. Segundo esta perspectiva, a 

satisfação não pode ser entendida como o produto exclusivo da pessoa ou da situação, mas 

sim, como o resultado da articulação entre estas duas variáveis. 

Existem várias correntes de investigação no âmbito dos modelos interaccionais, no 

entanto e segundo Cunha et al. (2004) as de maior relevo são a da congruência e das 

interacções dinâmicas. De acordo com a corrente da congruência a satisfação resulta do 

ajustamento entre a pessoa e a situação, desta forma, é perceptível o facto de uma função 

poder desencadear satisfação numa pessoa e não noutra e, do mesmo modo, a satisfação 

poder variar ao longo do tempo, para o mesmo indivíduo. Um exemplo desta perspectiva é o 

modelo das expectativas, que determina que, mais relevante do que as características de 

personalidade e as variáveis demográficas, será o estudo da relação entre a satisfação e as 

expectativas e valores individuais. Assim, segundo este modelo, para existir satisfação o 

indivíduo tem de ser colocado numa situação profissional compatível com as suas 

expectativas (Lima et al., 1994). A satisfação pode então ser determinada tendo em conta 

dois tipos de variáveis: a) Expectativas, correspondendo aos objectivos e valores que o 

indivíduo espera ver realizados na sua situação de trabalho; b) Respostas da organização, 

traduzindo as características que o indivíduo percepciona na situação de trabalho. 

De acordo com este modelo e, atendendo às orientações de Lawler (1986) no 

sentido de explicar especificamente a satisfação com os vencimentos, a satisfação resulta 

do grau de discrepância entre o que o indivíduo pensa que deverá receber e o que 

efectivamente recebe. O que o sujeito considera que deve receber deriva de dois processos 

distintos, identificados por Adams (1963) na sua Teoria da Equidade: um processo de 

comparação intrapessoal e outro, de comparação interpessoal. Isto é, o que o indivíduo 

acredita que merece receber resulta de um processo de comparação das suas 

qualificações, contribuições e dos requisitos da função com o que recebe - processo 

intrapessoal; como também da relação percebida entre as contribuições e os resultados 

obtidos por pessoas que o indivíduo identifica como referencia - processo interpessoal 

(Ferreira et al., 2001). 

Num estudo onde foram inquiridos 186 quadros técnicos de uma mesma empresa, 

Lima et al., (1994) remetem não só para as expectativas relacionadas com o salário, mas de 

uma forma geral, a valores relevantes e relativos ao trabalho e ao seu contexto. Os 

resultados mostram, sobretudo, a importância da realização de expectativas intrínsecas para 
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a explicação da satisfação, como sejam a autonomia, o reconhecimento do valor 

profissional, a variedade, o interesse do trabalho, entre outras. 

No que concerne a corrente das interacções dinâmicas entre pessoas e situações 

indica que, não só o comportamento é função da pessoa e do contexto, como o próprio 

contexto é função da pessoa e do comportamento. Deste modo, os indivíduos deverão ser 

capazes de actuar em torno de situações convergentes com os seus atributos pessoais e, 

simultaneamente, serem co-criadores das suas situações de trabalho. 

A estas duas correntes, Lima et al., (1994) acrescentam duas outras perspectivas 

com alguma relevância empírica: a teoria da comparação social e a teoria do 

processamento social da informação. 

Do quadro das teorias da comparação social, inspiradas no modelo de Adams 

(1963), emergem dois pressupostos: o primeiro consiste numa analogia entre a percepção 

das relações sociais e as transacções económicas, sendo o comportamento interpessoal 

analisado em termos das contribuições dos indivíduos para a empresa (os seus 

investimentos) e os resultados que obtêm dessa contribuição (os seus lucros); o segundo 

pressuposto refere-se ao processo de comparação social como meio de avaliar o grau de 

positividade de uma transacção. 

Daqui resulta a noção de equidade, ou seja, quando o resultado de comparações 

entre os ganhos/investimentos do indivíduo e de um outro não é equitativo, a situação é 

percebida como injusta e potenciadora de estados de desagrado e insatisfação. 

Relativamente à teoria do processamento social da informação, os autores salientam 

a importância da informação social disponível e dos processos de influência social a ela 

associados para a compreensão dos fenómenos organizacionais. Esta perspectiva salienta 

o peso normativo e informativo das opiniões dos outros na definição das percepções de 

cada um, sendo que a própria satisfação pode ser vista como um produto da influência 

social e como um fenómeno socialmente construído. 

Pese embora o facto da abordagem dos modelos interaccionais ser promissora no 

que se refere ao estudo da satisfação no trabalho, esta perspectiva necessita de ser 

empiricamente validada pois, como salientam Cunha et al. (2004), até ao momento são 

relativamente escassos os estudos concretizados em torno desta problemática, talvez 

devido ao facto e serem de difícil concretização.  

 

1.4.Consequências da Satisfação no Trabalho 

Seo et al. (2004) sugerem que explicar o fenómeno da satisfação no trabalho tem 

sido uma árdua tarefa para os estudiosos e investigadores do comportamento 

organizacional que procuram encontrar e fundamentar a existência de uma relação entre 

este conceito e o desempenho no trabalho. No entanto, e apesar dos resultados díspares 
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que vêm sendo conhecidos, os autores acreditam que, na sua generalidade, a satisfação no 

trabalho está relacionada com determinados comportamentos organizacionais, dos quais 

servem de exemplo o absentismo, o turnover e a união do grupo, bem como, com diferentes 

variáveis sob o ponto de vista psicológico, como sejam a qualidade de vida e a saúde física 

e mental. 

No sentido de tornar clara e objectiva a informação recolhida, iremos agrupar e 

sistematizar os diversos fenómenos descritos na bibliografia e tidos como potenciais 

consequências da satisfação no trabalho, de acordo com a perspectiva de Cunha et al. 

(2004) não descurando, no entanto, e sempre que assim considerarmos pertinente, pontos 

de vista de autores diferentes. 

As consequências associadas à satisfação no trabalho podem, então, ser divididas 

em internas e externas, tal como vem sintetizado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Algumas das consequências da satisfação no trabalho: consequências internas e externas 

(adaptado de Cunha et al. 2004) 

Consequências internas Consequências externas 
Desempenho profissional/Produtividade 
Absentismo 
Rotatividade/Turnover 
Comportamentos de cidadania 
organizacional 
Burnout 
Satisfação com a vida 
Bem-estar físico e psicológico 

Satisfação de clientes 

 

Segundo Cunha et al. (2004), a mais importante de todas as consequências internas 

parece ser a produtividade. De facto, a associação entre esta e os níveis de satisfação é 

evidente. Não obstante a tendência natural para se pensar que a satisfação contribui para a 

produtividade, a verdade é que na maioria dos estudos, a correlação entre estas duas 

variáveis não tem sido encontrada (por exemplo, Fisher, 2003; Laffaldano e Muchinsky 

1985; Lima et al., 1994), isto é, trabalhadores mais satisfeitos não são necessariamente os 

mais produtivos. Alguns autores como, Cunha et al. (2004) e Lima et al. (1994) sugerem 

mesmo que o conceito de satisfação está, normalmente, mais próximo de estados afectivos 

e das cognições que lhes estão associadas, do que da questão da produtividade. 

Neste seguimento, Francès (1984), bem como Henne e Locke (1985), corroborados 

mais recentemente por autores como Ferreira et al. (2001) e por Cunha et al. (2004), 

referem que é teoricamente mais plausível que a satisfação seja consequência e não causa 

do desempenho. Ou seja, as pessoas mais produtivas tendem a sentir-se mais satisfeitas 

porque recebem maiores recompensas ou porque são alvo do reconhecimento dos 

superiores hierárquicos e da organização em geral (Francès, 1984). Todavia, o mesmo autor 
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esclarece que sendo esta uma relação contingente e, por isso casual, a produtividade nem 

sempre implica um elevado grau de satisfação. 

Apesar do pessimismo, os resultados de estudos concretizados por Staw e Barsade 

(1993) e por Fisher (2003) sustentam a continuação das investigações e fornecem novas 

pistas à investigação organizacional. O trabalho empírico destes autores considera a 

possibilidade de os trabalhadores mais satisfeitos serem também os mais produtivos. 

Porém, em vez de tomarem a satisfação e a produtividade como estados separados e 

transitórios, os autores admitem que o desempenho tem uma base disposicional, isto é, os 

indivíduos com níveis mais elevados de afecto positivo obtêm melhores resultados em 

tarefas que envolvam tomada de decisão e relacionamento interpessoal e, por isso, níveis 

superiores de desempenho. 

O termo absentismo refere-se ao número de horas não trabalhadas durante um 

determinado período de tempo em que se deveria estar a trabalhar, isto é, à ausência 

temporária de um indivíduo ao trabalho. Tendo por base Cunha et al. (2004), aceite-se a 

existência de uma relação inversa entre satisfação e absentismo, ou seja, as pessoas mais 

satisfeitas denotam um menor índice de absentismo e/ou vice-versa. Segundo os autores, 

importa centrar a análise no absentismo voluntário, já que, como explicam, uma pessoa 

pode ausentar-se do trabalho por motivos alheios à sua vontade e independentemente do 

seu nível de satisfação. E é no quadro dessa ressalva que a relação entre satisfação e 

absentismo tem sido apoiada empiricamente (por exemplo, Henne e Locke, 1985; Iverson e 

Deery, 1997), parecendo indicar que a satisfação é, de facto, um preditor importante de 

absentismo. 

À semelhança do que ocorre com o absentismo, a satisfação é também considerada 

um dos fortes preditores de rotatividade (turnover). A intenção do indivíduo de mudar de 

função ou até de abandonar a própria organização, Francès (1984) atribui a designação de 

propensão ao turnover. Pese embora a possível existência de uma relação moderada entre 

satisfação e rotatividade (por exemplo, Chi, Freeman e Kleiner, 2005; Côte e Morgan, 2002; 

Kim, Leong e Lee, 2005; Lévy-Garboua, Montmarquette e Simonnet, 2005; Paré, Tremblay e 

Lalonde, 2000), parece conveniente associar o estudo da satisfação num quadro teórico 

mais consistente do que aquele que lhe é habitualmente consignado, considerando, tal 

como exemplificam Cunha et al. (2004), a influência de factores como a política de recursos 

humanos, a cultura organizacional e o empenhamento individual. Ainda que a satisfação 

pareça ter alguma relevância em termos de indicadores do turnover organizacional, ela não 

será certamente a única causa da rotatividade. 

As consequências da satisfação podem estender-se ao domínio dos 

comportamentos pró-sociais ou de cidadania organizacional, conforme indicam autores 

como Ferreira et al. (2001) e Cunha et al. (2004). Os mesmos autores referem que os 
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comportamentos de cidadania organizacional caracterizam-se pela manifestação de 

comportamentos de apoio aos colegas de trabalho, condutas essas dissociadas do quadro 

normativo que resulta do descrito nas funções, dos deveres e das obrigações formais dos 

indivíduos. Os autores explicam que os indivíduos mais satisfeitos e com afecto positivo 

mais elevado tenderão a exibir mais frequentemente comportamentos de cidadania 

organizacional. Acrescentam inclusivamente que se os empregados de uma organização 

habitualmente se limitarem a fazer aquilo que lhes é pedido sem demonstrarem quaisquer 

sinais de iniciativa, deverão ser medidos os seus níveis de satisfação, de modo a 

diagnosticar eventuais problemas. 

Ferreira et al. (2001), apoiados mais recentemente por Langelaan, Bakker, Doormen, 

e Schaufeli (2006), apontam o burnout como outra das potenciais consequências internas da 

satisfação. O burnout resulta de uma resposta emocional à situação de trabalho, 

identificando-se como um "estado extremo de fadiga psicológica e emocional" (Ferreira et 

al., 2001, p. 305). Estamos, portanto, perante uma situação de exaustão extrema emocional, 

conducente à falta de produtividade do indivíduo. Em consequência, os mesmos autores 

referem a existência de correlações significativas entre o nível de satisfação no trabalho e o 

burnout. 

Por fim, Ferreira et al. (2001), em conformidade com os resultados obtidos a partir de 

vários estudos (e.g., Heller et al., 2002; Henne e Locke, 1985; Lyubomirsky, King e Diener, 

2005; Payne e Morrison, 2002; Schmitt e Pulakos, 1985) apontam ainda para a existência de 

correlações moderadas e positivas entre a satisfação com a vida e a satisfação no trabalho. 

Os referidos autores destacam, de igual modo, a saúde física e psicológica como uma das 

possíveis consequências da satisfação no trabalho. Correlações estas, comprovadas 

empiricamente por alguns estudos (e.g., Parkes e Rabenau, 1993). 

Embora no domínio do comportamento organizacional se explore normalmente a 

satisfação como um tema interno à organização, parece ser cada vez mais importante geri-

la enquanto fenómeno de extremo impacto junto dos clientes e, por isso, externo à 

organização. Deste modo, Cunha et al. (2004) realçam a satisfação dos clientes como uma 

importante consequência externa da satisfação dos trabalhadores. 

Estudos recentes ilustram que, para além de ser uma determinante do bem-estar dos 

empregados, a satisfação parece estar relacionada com a percepção da qualidade de 

serviço, o que reforça a sua importância enquanto elemento crucial para a gestão das 

organizações contemporâneas (e.g., Matzler et al., 2005).  

 

1.5.Avaliação da Satisfação no Trabalho 

De acordo com Ferreira et al. (2001), os métodos utilizados para medir a satisfação 

no trabalho podem ser agrupados em métodos directos e indirectos. 
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No que se refere aos métodos directos, destaca-se a utilização do questionário como 

aquele que mais frequentemente tem vindo a ser utilizado. Este instrumento permite 

recolher informação ao nível das atitudes dos inquiridos em relação a múltiplas dimensões 

do trabalho. Os indivíduos deverão responder, na maioria dos casos, escolhendo uma de 

várias alternativas apresentadas sob a forma de uma escala de cotação. De igual modo é, 

habitual utilizar outros métodos como a entrevista, as escalas de diferenciadores 

semânticos, o método dos incidentes críticos e a comparação de pares. 

No âmbito dos métodos indirectos, Ferreira et al. (2001) referem que estes procuram 

essencialmente minimizar enviesamentos, bem como obter informação mais precisa quanto 

às verdadeiras atitudes dos indivíduos, contrapondo-se ao formalismo da estrutura patente 

nos métodos directos. Não obstante, enfatizam o facto de os métodos indirectos 

apresentarem uma série de inconvenientes significativos, nomeadamente no que diz 

respeito à subjectividade das interpretações e à dificuldade de quantificação das respostas 

dos sujeitos. Com base nos mesmos autores, os métodos indirectos mais vulgarmente 

utilizados assentam em técnicas projectivas, como por exemplo, escalas de rostos de 

pessoas, interpretação de desenhos ou, ainda, completar frases. Concluem que o indivíduo, 

ao interpretar os desenhos ou ao completar as frases está a revelar, sem efectivamente o 

saber, as suas atitudes. 

As principais medidas da satisfação no trabalho concentram-se na elaboração, 

aplicação e recolha de questionários (Ferreira et al. 2001; Cunha et al. 2004). Os 

questionários podem apenas pretender avaliar a satisfação em geral com o trabalho, e/ou 

traduzir uma concepção multidimensional do conceito propondo-se, neste caso, a avaliação 

dos diferentes factores que o integram (satisfação com a organização, com as 

remunerações, com a função, com os colegas, com os superiores, entre outros). 

De todos os instrumentos existentes, os instrumentos que têm recebido maior 

atenção no âmbito do estudo da satisfação no trabalho (Ferreira et al., 2001) e que 

envolvem a utilização de métodos directos, são o Minnesota Satisfaction Questionaire; o Job 

Descriptive Índex; o Job Diagnostic Survey; o Job Satistaction Survey; Questionário Sobre a 

Satisfação no Trabalho; o Job in General Scale e a Escala de Satisfação Organizacional. 

O Minnesota Satisfaction Questionaire apresenta-se sob duas formas. A primeira, e 

principal, é uma versão composta por 100 itens, repartidos por 20 subescalas, com 5 itens 

cada, relacionadas com várias dimensões do trabalho, como por exemplo, a supervisão (do 

ponto de vista técnico e das relações humanas), a actividade, a independência, a variedade, 

o estatuto social, os valores morais, a segurança, a autoridade, as políticas e práticas da 

organização, a responsabilidade, a criatividade, as condições de trabalho, os colegas, entre 

outros. Outro aspecto deste questionário é a sua divisão em duas escalas principais: uma 

escala de satisfação intrínseca no trabalho, outra de satisfação extrínseca permitindo, ainda, 
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obter um índice de satisfação geral. A segunda forma do questionário é uma versão 

reduzida da primeira e, à semelhança desta, permite medir a satisfação geral no trabalho, 

bem como, as suas dimensões intrínseca e extrínseca. 

O Job Descritptive Index é um dos questionários mais utilizados. Recorre a uma 

escala que mede cinco dimensões relacionadas com o trabalho: satisfação com o trabalho; 

satisfação com o salário; satisfação com as promoções; satisfação com a supervisão e 

satisfação com os colegas de trabalho. Este questionário permite também, para além dos 

scores parciais, um índice de satisfação global, somando os resultados das cinco anteriores 

subescalas. O questionário apresenta 72 itens, com 9 ou 18 itens por subescala. Ao somar 

as pontuações de cada item, obtém-se o resultado de cada subescala. Cada item 

caracteriza-se por uma palavra, ou ainda por uma frase curta, à qual o indivíduo pode optar 

por uma de três respostas possíveis (sim, não sabe, não). 

O Job in General Scale foi concebido com o intuito de avaliar a satisfação geral no 

trabalho, deixando para segundo plano a medida de algumas das dimensões do trabalho. 

Ou seja, parte de uma abordagem unidimensional da satisfação, considerando que a 

satisfação no trabalho não deriva de um somatório das várias dimensões do trabalho, 

devendo ser medida, antes, através de uma escala geral. Este questionário assemelha-se 

ao Job Descriptive Index, sendo a sua estrutura composta por 18 itens que referem, com 

uma única palavra ou através de frases curtas, aspectos relacionados com o trabalho, em 

termos genéricos, e não em relação a aspectos específicos do trabalho. Permite, tal como o 

Job Descriptive Index, que o indivíduo escolha uma de três alternativas (sim, não sei e não). 

O Job Diagnostic Survey foi desenvolvido com vista a observar os efeitos das 

características do trabalho nos indivíduos. A estrutura é composta por subescalas (de dois a 

cinco itens cada) que medem a natureza do trabalho e das tarefas, a motivação, a 

personalidade, os estados psicológicos e as reacções ao trabalho. Uma dessas reacções é, 

precisamente, a satisfação e, neste contexto, permite observar vários aspectos da 

satisfação no trabalho como, por exemplo, a segurança, as recompensas e a supervisão, 

entre outros. Este instrumento possibilita, também, a obtenção de um índice de satisfação 

geral. Os inquiridos podem responder com base numa de sete alternativas (de 

extremamente insatisfeito a extremamente satisfeito), ancoradas numa escala de cotação.  

O Job Satisfaction Survey assenta em nove subescalas que procuram medir a 

satisfação com cada uma das nove dimensões e, ainda, a satisfação global. A escala 

contém 36 itens (quatro por dimensão), possibilitando uma resposta de entre várias 

alternativas sustentadas através de uma escala de cotação (seis pontos). Cada item invoca 

uma afirmação favorável ou desfavorável em relação a um aspecto do trabalho. 

O Questionário sobre a satisfação no trabalho representa a versão em português do 

Job Satisfaction Inventory. Esta escala é composta por 7 subescalas (Organização, 
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remunerações, superior imediato, colegas do mesmo nível que o seu, perspectivas de 

promoção, trabalho em si mesmo e subordinados), cada uma das quais com um número 

variável de questões (entre 7 e 15). Por sua vez, cada questão é precedida de três 

alternativas de resposta (sim não e não sei). Cada uma destas alternativas tem uma 

determinada cotação, cujo somatório irá estabelecer o score de cada subescala. 

Em suma, muito embora as definições acerca da satisfação no trabalho variem, 

todas elas se referem à satisfação no trabalho como uma reacção emocional que os 

indivíduos obtêm do trabalho que realizam. 

 

2.Qualidade de vida 

A expressão de Qualidade de Vida foi utilizada pela primeira vez, pelo presidente dos 

Estados Unidos da América, Lyndon Johnson, em 1964 (Fleck, Leal, Louzada, Xavier, 

Chachamovich, Vieira, Santos e Pinzon, 2000; Minayo, Hartz & Buss, 2000; Ciconelli, 2003). 

Vários autores na década seguinte, e com o propósito de definir taxativamente o 

conceito de qualidade de vida, levaram a cabo várias investigações, no entanto depararam-

se com dificuldades em realizar esse mesmo propósito. Campbell (1976) justifica essas 

dificuldades com o facto de se tratar de um conceito multidimensional, muito falado mas 

pouco entendido, resultando numa proliferação de instrumentos e ausência de consenso na 

sua definição.  

Inicialmente este conceito era utilizado por filósofos e poetas, porém actualmente 

existe um crescente interesse de médicos e de investigadores, no sentido de transformá-lo 

numa medida quantitativa que possa ser usada em estudos clínicos e científicos para que os 

resultados obtidos possam ser comparáveis em diferentes populações e em diferentes 

patologias (Ramos, 2003). 

 Deste modo, a qualidade de vida é uma das terminologias interdisciplinares da 

actualidade, utilizada em vários contextos de investigação, servindo como ligação entre 

várias áreas do conhecimento, tais como a Medicina, Sociologia, Psicologia, Enfermagem, 

entre muitos outros (Santos & Kimura, 2000; Vaz, 2005; Tavares, 2007; Pinto & Ribeiro, 

2007). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) defende um conceito alargado que abrange 

a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais da 

pessoa e a relação com as características do seu meio (WHOQOL Group, 1993 in Ogden, 

2004; Fragata, 2006). Deste modo, a qualidade de vida é definida como a percepção que o 

sujeito tem da sua posição na vida, no contexto cultural e no sistema de valores em que ele 

está inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas, preocupações e desejos 

(WHOQOL Group, 1995 in Morales, Morales, Rocha, Fenelon, Pinto & Silva, 2007; Fleck, 

Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira, Santos & Pinzon, 2000).  
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Como se pode constatar na definição apresentada, a Organização Mundial de Saúde 

relaciona a qualidade de vida com o meio ambiente e não ao indivíduo. Associa-a a um 

modelo comportamentalista onde o aspecto essencial do bem-estar está ligado à 

possibilidade de um indivíduo satisfazer as suas necessidades, que na grande maioria são 

possíveis dependendo da riqueza do meio ambiente. 

Na maioria das investigações realizadas e tendo como modelo de referência a 

definição de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, considera-se que esta é 

composta por quatro dimensões: (i) social, (ii) física, (iii) psicológica e (iv) existencial, 

através das quais se pretende estruturar uma visão global da vida (Santos & Kimura, 2000; 

Barnes, 1997 in Guerra e Lima, 2005; Pinto e Ribeiro, 2007; Guyatt, Naylor, Juniper, 

Heyland, Jaeschke e Cook, 1997 in Morales et al., 2007; Chan & Lee, 2007; Scholzel-

Dorenbos et al., 2007). 

Nesse sentido, a OMS adopta o conceito de qualidade de vida numa perspectiva da 

ecologia humana, distinguindo claramente o conceito de bem-estar e o da qualidade de vida. 

Assim, o bem-estar é um conceito ligado à realização das potencialidades individuais do ser 

humano e à sua capacidade de alcançar a sua satisfação pessoal. Por sua vez, a qualidade 

de vida surge como uma abordagem estatística do bem-estar, ou seja, a apreciação dos 

seus elementos depende de juízos de valores que podem variar em função da região, mas 

também da cultura, ou mesmo das pessoas (Yamada, 2001; Pinto & Ribeiro, 2006; 

Rodrigues, 2007).  

Um estudo sueco (SCB, 1987 in Rodrigues, 2007) estabelece uma diferença entre 

bem-estar e qualidade de vida. Assim, o bem-estar é associado ao nível de vida e às 

condições de vida do indivíduo (o que pode consumir, a saúde, as relações sociais, a 

motivação no emprego, etc.), enquanto que a qualidade de vida introduz factores 

suplementares do meio ambiente e dos sentimentos pessoais (preservação da natureza, a 

estética, a esperança no futuro, etc.). 

Estudos realizados pela UNESCO (1979 in Rodrigues, 2007) não estabelecem 

diferenças significativas entre a qualidade de vida, o bem-estar ou mesmo a felicidade. Este 

organismo defende que a definição de qualidade de vida faz alusão ao sentimento geral de 

felicidade, no sentido de sensação duradoura de felicidade ou bem-estar. 

Por seu turno, Liu (1975 in Rodrigues, 2007) conceptualiza a qualidade de vida como 

sendo um nome subjectivo para o bem-estar das pessoas e do meio onde vivem. Para 

qualquer indivíduo, a qualidade de vida expressa o conjunto de necessidades e desejos que 

tornam o indivíduo feliz ou satisfeito. No entanto, Rodrigues (2007) afirma ainda que as 

necessidades humanas raramente atingem um estado de satisfação total. Contudo, à 

medida que essas necessidades são satisfeitas outras surgem de imediato para ocupar o 
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lugar das anteriores. Em resultado desta situação, o conceito de qualidade de vida vária não 

somente de pessoa para pessoa, mas também de lugar para lugar e ao longo do tempo. 

Segundo Fadda (2003), o conceito de qualidade de vida no seu sentido mais lato 

refere-se aos factores que tornam a vida melhor. Defende ainda que representa mais do que 

“padrões de vida” individuais e refere-se a todos os elementos das condições em que as 

pessoas vivem, isto é, todas as suas necessidades e exigências. 

 Patrick e Ericson (1993 in Ogden, 2004) definem a qualidade de vida como o valor 

atribuído à duração da vida, na medida em que é modificado por incapacidades, estados 

funcionais, percepções e oportunidades sociais que são influenciadas por doenças, lesões, 

tratamentos ou políticas. Por sua vez, Grant (1990 in Ogden, 2004) defende que é uma 

afirmação pessoal da positividade ou negatividade dos atributos que caracterizam a vida de 

cada um. 

Os autores Cramer, Torgersen & Kringlen (2004) apresentam uma definição em que 

a qualidade de vida representa a percepção do indivíduo da sua posição na vida num 

contexto cultural e de acordo com os respectivos valores sociais, objectivos pessoais, 

expectativas e preocupações de vida. Indicam que existem algumas abordagens teóricas de 

como deve ser entendida a qualidade de vida, a abordagem ascendente (“bottom – up 

theory”), considera a qualidade de vida como um acumular de pequenos prazeres recebidos, 

em que o indivíduo avalia se está perante boas ou más experiências, permitindo-lhe 

acumular momentos felizes na vida. Por sua vez, a abordagem descendente (“top-down 

theory”) considera que a pessoa tem intrinsecamente certas qualidades ou traços que lhe 

permitem experimentar a vida de uma forma positiva, mais ou menos independentemente de 

eventos externos. 

Em suma, a definição de qualidade de vida deve ser fundamentada em modelos 

teóricos. 

 

2.1. Qualidade de vida no trabalho 

O Homem tem vindo a procurar de uma forma persistente avanços científico-

tecnológicos, não olhando a meios, pretendendo, acima de tudo, que, estes proporcionem 

uma maior produtividade. Com o tempo, apercebeu-se que a sua posição no contexto 

produtivo estava um pouco fragilizada, procurou-se então, simultaneamente com a 

valorização social do Homem, tentar adaptar a si o ambiente laboral, no sentido de fazer 

rentabilizar o aparelho produtivo. Mediante de certas pré determinações laborais, que 

fundamentalmente estabelecem normas e normas de conduta, o Homem tem procurado 

salvaguardar os seus interesses no seio da “máquina produtiva” enquanto trabalhador e ser 

humano (Filho, 1998). 
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Assim tem surgido novas ciências, cujo objectivo fulcral é adaptar o ambiente laboral 

e, especificamente, a máquina ao trabalhador, por exemplo a ergonomia. No âmbito desta 

ciência, ambiciona-se a melhoria da qualidade de vida do individuo no seu ambiente de 

trabalho, nos seus utensílios, nos métodos e na organização do trabalho, procurando 

compreender este individuo nas suas relações profissionais e familiares (Seixas, cit in 

Alvarez, 1996). 

Segundo Alvarez (1996), a administração científica institui uma organização de 

trabalho centrada na eficiência e na produtividade, proporcionadas pela crescente divisão 

das tarefas, hierarquias rígidas e padronização de mão-de-obra, que contribui 

significativamente para o desenvolvimento industrial no século XX. No entanto, durante todo 

o processo de organização industrial, incluindo a passagem do sistema artesanal para o 

sistema fabril de produção, as condições de vida no trabalho não receberam a devida 

atenção. 

Neste sentido, Alvarez (1996) argumenta que grande parte da iniciativa e autonomia 

do trabalho foi prejudicada. A acentuada divisão de trabalho levou o trabalhador a conhecer 

apenas uma pequena parte do todo, tornando-se natural a perda da identidade e do 

significado do trabalho, que são fonte de auto-realização. Como consequência, a 

responsabilidade e o envolvimento com o trabalho também decresceram. Houve uma perda 

do interesse pelo trabalho e pelo produto acabado, provocando um declínio da qualidade, 

alto grau de rotação, absentismo e, consequentemente, redução da produtividade. 

Segundo Maslow, citado por Alvarez (1996), a satisfação do trabalhador é 

influenciada não somente pelo trabalho, mas por realização pessoais, como o 

reconhecimento no ambiente de trabalho, posição social, desenvolvimento profissional 

permanente, promoções, entre outros aspectos. 

De acordo com Filho (1998), o trabalho, inerente à própria condição humana, como 

factor de equilíbrio, desenvolvimento do ser humano e fonte de prazer, motivação e 

satisfação, não tem, muitas vezes, conseguido proporcionar à grande massa de 

trabalhadores, oportunidades para o seu equilíbrio psíquico e físico. 

De acordo com Mendes (2003) para a qualidade de vida dos trabalhadores 

prosperar, as organizações devem apoiar as relações sociais que visam a construção de um 

colectivo de trabalho e a promoção de um certo grau de autonomia e competências, pela 

participação efectiva dos trabalhadores na gestão do próprio trabalho. Também, para 

Macedo, citado por Alvarez (1996), a participação na resolução de problemas, a 

reestruturação do trabalho, os sistemas de compensação inovadores e a melhoria no 

ambiente de trabalho, proporcionam um relacionamento equilibrado entre os trabalhadores e 

a organização, o que se traduz num maior nível de satisfação e motivação. 
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A maioria da qualidade de vida no trabalho tem como objectivo promover uma 

organização mais humanizada e, através dela, construir uma relação cooperativa entre a 

entidade patronal e os trabalhadores (Alvarez, 1996). 

Num mundo em constantes mudanças, tem-se observado melhorias na 

produtividade, na competitividade, obtendo ganhos consideráveis. Contudo, a qualidade de 

vida no trabalho continua a ser negligenciada. Assim, o trabalho, inserindo-se num contexto 

social, tornou-se um elemento essencial na construção do indivíduo, não podendo ser causa 

do seu sofrimento físico, psíquico e emocional (Filho, 1998). 
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Parte II - Parte Empírica 

I- Apresentação do estudo 

O problema de investigação sobre o qual este estudo se debruça é o de analisar a 

satisfação no trabalho e a qualidade de vida em colaboradores da administração local, bem 

como: 1) averiguar se existem diferenças em relação a satisfação no trabalho em função do 

género, da idade, do estado civil, da escolaridade, da categoria profissional, do vínculo 

laboral, e tempo de serviço; 2) averiguar se existem diferenças em relação à qualidade de 

vida em função do género, da idade, do estado civil, da escolaridade, da categoria 

profissional, do vínculo laboral, e tempo de serviço 

A investigação efectuada é de tipo descritivo, na medida em que se pretendeu 

recolher e tratar os dados de modo sistemático e estatístico. Assim, o estudo descritivo tem 

a intenção de compreender um fenómeno complexo na sua totalidade, apoiando-se em 

“descrições compactas” (thick description) (Mertens, 1998, citado por Coutinho & Chaves, 

2002).  

Relativamente ao tipo de design da investigação, trata-se de um estudo transversal 

com relação entre variáveis, isto porque o processo de amostragem é realizado num único 

momento, não tendo ocorrido qualquer intervenção. E, por último, trata-se, também, de um 

estudo inferencial. 

Tendo em conta os recursos temporais, materiais e humanos disponíveis, e dado 

que seria impossível obter uma amostra representativa do extenso universo de recursos 

humanos, ao nível de funcionários da Administração Local, optámos desta forma, pela 

amostragem por conveniência, seleccionada por recurso a um método não probabilístico de 

amostragem, apesar de no entanto estas amostras não serem representativas da população 

em geral e como tal as generalizações dos resultados tem de ser feitas de forma controlada 

(Mattar, 1994). 

Para a realização desta investigação, considerou-se um conjunto de variáveis 

necessárias e fundamentais para o tratamento estatístico. Dentro deste princípio, as 

variáveis em estudo são as seguintes: variáveis independentes (sócio-demograficas e sócio-

profissionais) e variáveis dependentes (satisfação no trabalho e qualidade de vida). 

 

II- Hipóteses 

  As hipóteses que este estudo se propõe analisar são: 

H1: “Colaboradores do sexo feminino apresentam maiores níveis de satisfação do 

que do sexo masculino”. 

H2: “Colaboradores com mais idade apresentam maiores níveis de satisfação do que 

colaboradores mais novos”. 
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H3: “Colaboradores casados apresentam menores níveis de satisfação do que 

colaboradores solteiros”. 

H4: “Colaboradores com menor índice de escolaridade apresentam menores níveis 

de satisfação do que os que possuem maior índice de escolaridade”. 

H5: “Colaboradores com categorias profissionais mais altas apresentam maior índice 

de satisfação do que colaboradores com categorias profissionais mais baixa”. 

H6: “Colaboradores do sexo feminino apresentam maiores níveis de qualidade de 

vida do que colaboradores do sexo masculino”. 

H7: “Colaboradores com mais idade apresentam maiores níveis de qualidade de vida 

do que colaboradores mais novos”. 

H8: “Colaboradores com menores índices de escolaridade apresentam menores 

níveis de qualidade de vida”.  

H9: “Colaboradores casados apresentam menores níveis de qualidade de vida do 

que colaboradores solteiros”. 

 

III- Método 

1. Participantes 

Participaram neste estudo 120 sujeitos, sendo 35 colaboradores do sexo feminino 

(29,2%) e 85 colaboradores do sexo masculino (70,8%). As estatísticas da idade, 

apresentadas na tabela 3, revelam que os colaboradores apresentam uma idade mínima de 

27 e uma máxima de 65 correspondendo uma média de 44,33 anos e um desvio padrão de 

8,76 anos. Para o sexo feminino, a idade mínima e máxima situa-se, respectivamente, nos 

27 anos e 58 anos, enquanto no sexo masculino os valores oscilam entre os 30 e 65 anos. 

Em média, os homens (média = 46,13) são ligeiramente mais velhos do que as mulheres 

(média = 39,97) com um diferencial de 6,16 anos, o que configura a existência de diferenças 

estatísticas entre os dois grupos (t= 3,348; p= 0,002). 

 

Tabela 3 – Medidas de Distribuição para a idade em função do género 

Variáveis Min Max Média Dp 

Masculino 30 65 46,13 7,72 

Feminino 27 58 39,97 9,69 

Total 27 65 44,33 8,76 

 

Dada a amplitude de variação encontrada que se situa nos 38 anos, e por forma a 

proceder-se a uma melhor clarificação dos resultados, efectuaram-se agrupamentos em 

classes etárias homogéneas, com amplitudes obtidas através das frequências observadas. 

Os resultados que se expressam na Tabela 4 revelam que a maior percentagem dos 
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inquiridos (28,3%) apresenta uma idade situada entre os 37-46 anos, sendo o grupo menos 

representativo o que apresenta idades entre os 47-51 anos com 22,5%. 

Analisando os resultados numa perspectiva mais ampla, nota-se que os 

colaboradores do género masculino, que representam 70,8% do total da amostra, são na 

sua maioria mais velhos, na medida em que 53% apresenta uma idade superior a 47 anos, 

sendo de 27,1% os colaboradores que têm mais de 52 anos de idade. Ao invés no género 

feminino, que neste estudo tem uma representatividade de 29,2%, a maioria (68,5%), tem 

uma idade inferior a 46 anos contribuindo para este percentual os 51,4% de mulheres que 

têm uma idade inferior ou igual a 36 anos. 

 
Tabela 4 – Distribuição frequêncial dos sujeitos por grupos de idade em função do género 
 Masculino  Feminino  Total  

 n % n % n % 

<= 36 12 14,1 18 51,4 30 25,0 
37- 46 28 32,9 6 17,1 34 28,3 
47-51 22 25,9 5 14,3 27 22,5 
>= 52 23 27,1 6 17,1   29 24,2 

Total  85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

Relativamente a distribuição da amostra por grau de instrução 25,8% dos inquiridos 

possui até ao 4º ano de escolaridade, sendo sobretudo os homens que mais contribuíram 

para este valor ao representarem 30,6% da amostra em detrimento dos 14,3% dos 

colaboradores femininos. 25% dos inquiridos possui o 10-12º ano contribuindo sobretudo 

para este valor os 34,3% dos colaboradores femininos, o mesmo acontece com os que 

possuem estudos universitários (cf. Tabela 5). 

Analisando os resultados numa perspectiva mais ampla, nota-se que os 

colaboradores do género masculino, que representam 70,8% do total da amostra, possuem 

menos formação de nível médio (10-12º ano) e superior (31,8%). Ao invés no género 

feminino, que neste estudo tem uma representatividade de 29,2%, a maioria (77,2%), tem 

formação a nível médio (10-12º ano) e a nível superior. 

 

Tabela 5 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por grupos de níveis de instrução em função do género 

 Masculino Feminino Total 

 n % n % n % 

até 4º ano 26 30,6 5 14,3 31 25,8 
5-6º  ano 16 18,8 0 0,0 16 13,3 
7-9 º ano 16 18,8 3 8,6 19 15,8 

10-12º  ano 18 21,2 12 34,3 30 25,0 
Estudos universitários e 

outros                        
 
9 

 
10,6  

 
15 

 
42,9 

          

 
24 

 
20,0 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 
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No que concerne ao estado civil, a situação de casado/união de facto é o mais 

representativo entre os colaboradores com 79,2%, contribuindo sobretudo para este valor 

percentual os 82,4% do género masculino (cf. Tabela 6). Os colaboradores que referem ser 

solteiros correspondem a 14,2% sendo esta percentagem mais significativa entre as 

mulheres 17,1%. De notar que na categoria outros que inclui viúvos e divorciados tanto os 

colaboradores do género masculino como do género feminino, representam valores 

percentuais pouco significativos. 

 
Tabela 6 – Distribuição frequêncial dos sujeitos por grupos de estado civil em função do género 

 Masculino Feminino Total 
 N % n % n % 

Solteiro(a) 11 12,9 6 17,1 17 14,2 
Casado(a)/união de facto 70 82,4 25 71,4 95 79,2 

Outros(viúvos e 
divorciados) 

4 4,7 4 11,4 8 6,7 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

Relativamente ao local de residência a nossa amostra encontra-se distribuída da 

seguinte forma 45% em zona urbana e 43,3% em zona mista (cf. Tabela 7). Ao analisarmos 

os dados de forma mais ampla e em virtude do género dos colaboradores verificamos que, 

47,1% dos colaboradores do género masculino, os quais representam 70,8% do total da 

amostra, residem em local misto e 54,3% dos colaboradores do género feminino, que neste 

estudo tem uma representatividade de 29,2%, residem em local urbano.  

 

Tabela 7 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por grupos de residência em função do género 

 Masculino Feminino Total 

 n % n % n % 

Urbano 35 41,2 19 54,3 54 45,0 

Rural 10 11,8 4 11,4 14 11,7 

Misto 40 47,1 12 34,3 52 43,3 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

No que concerne a distribuição da amostra por categorias profissionais e dada a 

variação encontrada, e por forma a proceder-se a uma melhor clarificação dos resultados, 

efectuou-se uma recodificação da mesma. Os resultados que se expressam na Tabela 8 

revelam que a categoria profissional mais representativa neste estudo é a de assistente 

operacional com 59,2%, contribuindo sobretudo para este valor percentual os 72,9% do 

género masculino. Sendo as menos representativas a categoria de técnico superior e 

assistente técnico/especialista de informática com 18,3% e 17,5% respectivamente, 

contribuindo para estes valores percentuais os 37,1% do género feminino.  
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Tabela 8 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por grupos profissionais em função do género 

 Masculino Feminino Total 
 n % n % n % 
Técnico Superior 9 10,6 13 37,1 22 18,3 
Assistente técnico/ 
Especialista de 
Informática 

8 9,4 13 37,1 21 17,5 

Encarregado Operacional 6 7,1 0 0,0 6 5,0 
Assistente Operacional 62 72,9 9 25,7 71 59,2 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

O tempo de serviço oscila entre 1 ano e 7 anos com uma média de 3,57 anos e um 

desvio padrão de 1,92, o que denota uma dispersão moderada, comprovado alias pelo 

coeficiente de variação que se situa nos 53,78%. Tanto no sexo feminino como no 

masculino os valores mínimos e máximos são de 1 ano e 7 anos com médias, 

respectivamente, de 2,97 anos e 3,81 anos (cf. Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Medidas de distribuição para o tempo de serviço em função do género. 

Variáveis Min Max Média Dp 

Masculino 1 7 3,81 1,91 
Feminino 1 7 2,97 1,82 

Total 1 7 3,57 1,92 

 

Tendo em consideração a amplitude de variação procedeu-se ao agrupamento do 

tempo de serviço em classes. Dos resultados apresentados na Tabela 10 pode observar-se, 

que os colaboradores que exercem a sua actividade profissional há mais tempo se inserem 

no grupo de 5-9 anos (20,8%), sendo de 25,7% no género feminino e de 18,8 no género 

masculino. Significativo ainda é o grupo de colaboradores que trabalham entre os 10-14 

anos com 19,2% e com maior prevalência no género masculino. Por último, é de referir que 

49,4% dos colaboradores masculinos já exerce a sua actividade profissional há mais de 15 

anos, enquanto nos colaboradores femininos é de 34,3%.  

 

Tabela 10 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por grupos de tempo de serviço em função do género 

 Masculino Feminino Total 
 n % n % N % 

<=5 anos 9 10,6 9 25,7 18 15,0 
5-9 anos 16 18,8 9 25,7 25 20,8 

10-14 anos 18 21,2 5 14,3 23 19,2 
15-19 anos 14 16,5 4 11,4 18 15,0 
20-24 anos 6 7,1         3 8,6 9 7,5 
25-29 anos 11 12,9 4 11,4 15 12,5 
>=30 anos 11 12,9 1 2,9 12 10,0 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 
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Relativamente ao tipo de vínculo laboral e como podemos observar na Tabela 11 

79,2% dos colaboradores possuem um contracto individual de trabalho sem termo (CITST), 

sendo que para este valor percentual contribui 85,9% do género masculino. Podemos ainda 

referir o valor percentual para o vínculo laboral de contracto individual de trabalho com termo 

14,2%, contribuindo sobretudo para este valor percentual 31,4% do género feminino. 

 

Tabela 11 - Distribuição frequêncial dos grupos de tipo de vínculo laboral em função do género 

 Masculino Feminino Total 

 n % n % N % 

CITCT 6 7,1 11 31,4 17 14,2 

CITST 73 85,9 22 62,9 95 79,2 

Outra Situação 6 7,1          2 1,7 8 6,7 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

 

2. Instrumentos 

No âmbito deste estudo foram utilizados três questionários: i) Questionário sócio-

demográfico (cf. Anexo I); ii) o Job Satisfaction Index (JDI, Jesuino, C.; Soczka, L. & Matoso, 

J., 1983  (cf. Anexo II) e o Questionário de Qualidade de Vida Breve (WHOQOL-Bref, Vaz 

Serra & Canavarro, 2006) (cf. Anexo III). 

 

2.1. Questionário de recolha de dados sócio-demográ ficos 

Nesta investigação recorreu-se à construção de um inquérito dirigido essencialmente 

à avaliação das variáveis sócio-demográficas e sócio-profissionais consideradas relevantes 

tendo em linha de conta o objectivo do presente estudo (cf. Anexo I). Este questionário foi 

construído de raiz, focalizando-se em variáveis que surgem na literatura como relacionadas 

com a satisfação no trabalho. Deste modo, através da pesquisa efectuada seleccionaram-se 

as seguintes variáveis a serem alvo de avaliação: idade, sexo, escolaridade, estado civil, 

categoria profissional, tempo de serviço e vínculo laboral.  

 

2.2. O Job Descriptive Index (JDI ) (Smith, Kendall e Hulin (1969), adaptado por 

Jesuino, C.; Soczka, L. & Matoso, J., 1983). O objectivo do JDI é avaliar a satisfação no 

trabalho. O instrumento é constituído por 66 itens, representando 7 domínios da Satisfação 

(Instituição, Remunerações, Superior Imediato, Colegas do mesmo nível, Perspectiva de 

Promoção, Trabalho em si mesmo, Subordinados).  

O formato das respostas é trictómico (Sim) quando o inquirido esta de acordo, (Não) 

quando o inquirido está em desacordo e (Não sei) quando o inquirido não sabe qual a 

melhor resposta a dar. Os scores em cada subscala é determinado somando as pontuações 
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ao longo das questões que a compõem. A cotação é de 3 para S quando a questão é 

positiva e 1 para quando a questão é negativa e 2 para quando o inquirido responde não sei. 

Por sua vez cota-se 1 ponto para S quando a questão é negativa e 1 ponto para N quando 

negativa (Soczka, L. & Matoso, J., 1983).   

A escala utilizada neste estudo foi adaptada da escala validada por Jesuino, C.; 

Soczka, L. & Matoso, J., 1983, relativamente ao formato de resposta, utilizando-se aqui um  

formato de resposta dictómica (Sim e Não). Com esta alteração pretendeu-se que os 

inquiridos respondessem a todas as questões colocadas, evitando o erro de tendência, e 

consequentemente a opção prlo resposta “Não sei”. Contudo toda a cotação da escala 

seguiu os pressupostos dos autores. 

No que concerne à cotação, atribui-se um ponto por cada resposta positiva (Sim) nos 

seguintes itens: 1,4,8,9,11,12,13,15,16,17,19,22,23,25,26-28,35-

37,40,42,44,46,48,50,51,54,55,59,63,64,66, contando-se zero por cada resposta negativa 

(Não). Por sua vez, nos itens: 2,3,5,6,7,10,14,18,20,21,24,29-

34,38,39,41,43,45,47,49,52,56-58,60-62,65 cota-se com um ponto para as respostas “Não” 

e zero pontos para as respostas “Sim”.  

Assim, quanto mais elevada for a pontuação, maior o índice de satisfação. 

O Alpha de Cronbach do JDI foi de 0,93, o que pode ser considerado excelente, 

indicando, assim, uma elevada consistência interna e boa fiabilidade do questionário de 

acordo com os critérios de DeVellis (1991). 

 

2.3. O Questionário de Qualidade de Vida Breve (WHOQOL-Bref) é da autoria da 

The World Health Organization Quality of Life Assessment (The WHOQOL, 1991). As 

características psicométricas do WHOQOL-Bref preenchem os critérios de consistência 

interna, validade discriminante, validade concorrente, validade de conteudo e confiabilidade 

teste-reteste (Fleck, Louzada, Xavier, Chachamovich, Viera, Santos & Pinzon, 2000). Foi 

aferido para a população portuguesa por Vaz Serra & Canavarro em 2006. 

O objectivo do Questionário de Qualidade de Vida Breve é medir a qualidade de vida 

(QDV). O instrumento é constituído por 26 itens, representando 5 domínios da QDV: 1) 

Domínio físico refere-se à percepção do indivíduo sobre a sua condição física. É composto 

pelas facetas: dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; actividades da vida 

quotidiana; dependência de medicação ou de tratamentos; capacidade de trabalho; 2) 

Domínio psicológico remete para a percepção do indivíduo sobre a sua condição afectiva e 

cognitiva, cujas facetas são: sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e 

concentração; auto-estima; imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; 

espiritualidade/ religião/ crenças pessoais; 3) Domínio das relações sociais refere-se à 

percepção do indivíduo sobre os seus relacionamentos sociais e aos seus papéis sociais, 
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com as seguintes facetas: relações pessoais; suporte (apoio) social; actividade sexual; 4) 

Domínio do meio ambiente remete para a percepção do indivíduo sobre aspectos diversos 

relacionados ao ambiente onde vive. Contém as facetas: segurança física e protecção; 

ambiente no lar; recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade; oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico: (poluição/ ruído/ trânsito/ clima); 

transporte; e, 5) Domínio geral que é composto por duas questões gerais, sendo que uma 

se refere à auto-percepção da qualidade de vida e a outra sobre satisfação com a saúde 

(Nunes & Freire, 2006). 

O formato das respostas é baseado numa escala tipo Lickert que pode variar de 

“nada” (1 ponto) a “extremamente/completamente satisfeito” (5 pontos), considerando-se 

que o respondente deve ter como referencia as suas ultimas semanas para responder a 

cada conjunto de itens. No que concerne a cotação, devem-se inverter as perguntas 

formuladas negativamente, ou seja, devem-se inverter as perguntas Q3, Q4, Q26 

(1=5)(2=4)(3=3)(4=2) e (5=1).  

Assim quanto maior a pontuação, maior o nível de qualidade de vida. 

No presente estudo, O Alpha de Cronbach do WHOQOL-Bref foi de 0,87 o que pode 

ser considerado muito bom, indicando assim, uma elevada consistência interna e boa 

fiabilidade do questionário de acordo com os critérios de Devillis (1991). 

 

3. Procedimentos 

A presente investigação foi realizada nos diversos serviços que compõem um dos 

Municípios do Distrito da Guarda. Para tal, foi efectuado um pedido de autorização, por 

escrito, ao Presidente do Município, para a realização da presente investigação. A 

concretização desta etapa demorou cerca de 1 mês, tendo sido efectuado o pedido em 12 

de Fevereiro de 2010 e a autorização concedida em 19 de Março de 2010.  

Os dados foram recolhidos através de administração directa com o recurso a 

questionários. 

Para a utilização do Questionário da Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) foi 

requerida a autorização de utilização, via e-mail, à Prof. Doutora Cristina Canavarro sendo a 

mesma confirmada pela autora. 

Após o consentimento do Presidente do Município, estabeleceu-se contacto com os 

chefes de secção dos diversos serviços, no sentido de explicar o objectivo do estudo, e 

solicitar a colaboração dos profissionais. Posteriormente, procedeu-se à apresentação e 

explanação do objectivo do estudo, bem como à explicação das instruções de 

preenchimento dos questionários, foram também garantidas a confidencialidade e o 

anonimato da informação a recolher.  
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Informou-se também da não existência de respostas certas ou erradas e ainda da 

importância de resposta à totalidade das questões. Por último, no que respeita à 

administração dos questionários, estes foram entregues pessoalmente aos colaboradores 

juntamente com um envelope, no qual depois de respondidos os questionários deveriam ser 

colocados e o mesmo fechado, evitando assim que os colaboradores não respondessem a 

determinadas questões por receio de serem avaliados pelos respectivos chefes. Trata-se de 

questionários de auto-administração, sem limite de tempo. Os questionários foram 

administrados pela seguinte ordem: (a) Questionário sócio-demográfico; (b) O índice 

descritivo do trabalho (JDI – Job Descriptive Index); (c) WHOQOL-BREF. Estas etapas 

tiveram início em Abril e conclusão em Maio. 

 

IV- Análise estatística 

Todo o procedimento de tratamento e análise estatística de dados foi executado 

usando a versão 17.0 do software Statiscical Package for the Social Sciences (SPSS) para 

Windows. 

Em primeiro lugar foram feitas as estatísticas descritivas para se caracterizar a 

amostra, tendo-se, para o efeito, calculado a média, mediana, moda, pontuação mínima, 

pontuação máxima e desvio padrão.  

A consistência interna dos instrumentos usados neste estudo foi calculada através do 

coeficiente Alpha de Cronbach que é uma medida de fiabilidade interna. O valor do Alpha 

aumenta com um número de itens mais elevado e com correlações entre itens mais fortes. 

Com este procedimento podemos verificar o grau de confiança ou de exactidão da 

informação obtida, através da verificação do grau de uniformidade e de coerência existentes 

entre as respostas dos sujeitos a cada um dos itens que compõem os instrumentos. O 

estudo da consistência interna permite estimar a fiabilidade das escalas quando se utiliza 

um conjunto de itens que se espera que calculem o mesmo atributo (Ledesma, Ibáñez & 

Mora, 2002). O Alpha pode variar entre 0 e 1, considerando-se um bom indicador de boa 

consistência interna quanto mais o valor se situar perto de 1. Considera-se que um Alpha 

inferior a 0,50 é inaceitável e 0,60 é mau, entre 0,60 e 0,70 é aceitável, entre 0,70 e 0,80 é 

bom, entre 0,80 e 0,90 é muito bom e um valor igual ou superior a 0,90 é excelente 

(DeVellis, 1991). 

Seguidamente, estudou-se a normalidade com o teste Kolmorgorov-Sminorv (K-S) 

tendo-se verificada a normalidade da distribuição. Averiguando-se assim, quais seriam as 

provas mais adequadas: paramétricas ou não-paramétricas. Estas duas metodologias 

permitem decidir sobre a eleição das provas estatísticas mais indicadas para analisar os 

dados deste estudo. As provas paramétricas exigem que a distribuição das pontuações 
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obtidas seja normal. As provas não-paramétricas apresentam uma potência estatística 

inferior às paramétricas, sendo uma alternativa quando não se tem uma distribuição normal.  

Para analisar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre grupos 

utilizou-se o teste T-Student, este trata-se de um teste paramétrico que permite comparar 

médias de uma variável para dois grupos independentes, ou seja é uma prova que permite 

testar se as médias de duas populações são ou não significativamente diferentes, e a 

análise de variância (ANOVA), que consiste num teste paramétrico que pode ser usado para 

testar diferenças entre diversas situações e para duas ou mais variáveis (Maroco, 2003). No 

que se refere aos níveis de significância utilizados, consideram-se os resultados como: 

significativos sempre que a probabilidade de erro for inferior a 0,05; muito significativos 

quando a probabilidade de erro for inferior a 0,01; altamente significativos se a probabilidade 

de erro for inferior a 0,001 (Cowles & Davis, 2004). 

 

V- Resultados 

Efectuada a caracterização da amostra e dando respostas aos objectivos 

inicialmente definidos para esta investigação e com vista a validar as hipóteses formuladas, 

procedeu-se, a uma análise mais detalhada dos resultados observados. 

 

Dos grupos de corte obtidos pela equação (Media+- 0,25*dp) (Pestana & Gajeiro 

2003), a qual permite classificar os inquiridos em pouca satisfação; razoável satisfação e 

muita satisfação, podemos observar que os colaboradores na sua maioria apresentam 

“muita satisfação” profissional (45,8%), contribuindo sobretudo para este valor percentual os 

46,8% do sexo feminino (cf. Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por níveis de satisfação em função do género 

 Masculino Feminino Total 

 n % n % n % 

Pouca satisfação 32 37,6 13 37,1 45 37,5 
Razoável satisfação 15 17,6 5 14,3 20 16,7 

Muita satisfação 38 44,7 17 48,6 55 45,8 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

Nas tabelas seguintes apresentamos os resultados dos grupos de corte utilizados, 

recorrendo a fórmula anteriormente descrita, obtivemos assim três grupos “má qualidade de 

vida”, “razoável qualidade de vida” e “boa qualidade de vida” para os cinco domínios da 

qualidade de vida. 

No que concerne ao domínio físico, podemos observar que (40,8%), dos 

colaboradores apresentam uma razoável qualidade de vida contribuindo sobretudo para este 

valor percentual os 41,2% do sexo masculino. Analisando os resultados de forma mais 
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ampla podemos verificar que são os colaboradores do sexo masculino os que mais 

contribuem para as pontuações finais dos três grupos em que esta dividida a qualidade de 

vida no domínio físico (cf. tabela 13). 

 

Tabela 13 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por níveis de qualidade de vida - domínio físico em função do género 

Domínio Físico Masculino Feminino Total 
 n % n % n % 

Má qualidade de vida 21 24,7 7 20,0 28 23,3 
Razoável qualidade de 

vida 
35 41,2 14 40,0 49 40,8 

Boa qualidade de vida 29 34,1 14 40,0 43 35,8 
Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

Relativamente ao domínio psicológico, podemos verificar pela Tabela 14 que 43,3% 

dos colaboradores apresentam uma boa qualidade de vida, contribuindo sobretudo para 

este valor percentual (48,6%) do sexo feminino. Analisando os resultados de forma mais 

ampla podemos observar que os colaboradores do sexo masculino são os que possuem 

maior “má qualidade de vida” (42,4%). Ao invés os colaboradores do sexo feminino são os 

que possuem uma maior “razoável qualidade de vida” (17,1%). 

 

Tabela 14 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por níveis de qualidade de vida - domínio psicológico em função do género 

Domínio Psicológico Masculino Feminino Total 
 n % n % n % 

Má qualidade de vida 36 42,4 12 34,3 48 40,0 
Razoável qualidade de 

vida 
14 16,5 6 17,1 20 16,7 

Boa qualidade de vida 35 41,2 17 48,6 52 43,3 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

No que concerne ao domínio das relações sociais, ao observarmos a os resultados 

expressos na Tabela 15, podemos verificar que 41,7% dos colaboradores apresentam uma 

“razoável qualidade de vida, contribuindo sobretudo para este valor percentual (60,0%) do 

sexo feminino. No entanto os colaboradores do sexo masculino são os que apresentam 

valores percentuais mais altos (25,9%), (40,0%) respectivamente na “ma qualidade de vida 

e boa qualidade de vida”. 

 

Tabela 15 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por níveis de qualidade de vida - domínio relações sociais em função do 

género 

Domínio Relações Sociais Masculino Feminino Total 

 n % n % n % 

Má qualidade de vida 22 25,9 6 17,1 28 23,3 
Razoável qualidade de 

vida 
29 34,1 21 60,0 50 41,7 

Boa qualidade de vida 34 40,0 8 22,9 42 35,0 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 
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Relativamente ao domínio meio ambiente, ao observarmos a os resultados 

expressos na Tabela 16, podemos verificar que 40,0% dos colaboradores apresentam uma 

“má qualidade de vida”, contribuindo sobretudo para este valor percentual (45,9%) do 

género masculino. Sendo os colaboradores do género feminino os que apresentam valores 

percentuais mais altos (21,7%), (38,3%) respectivamente na “razoável qualidade de vida e 

boa qualidade de vida”. 

 

Tabela 16 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por níveis de qualidade de vida - domínio ambiente em função do género 

Domínio meio ambiente Masculino Feminino Total 

 n % n % n % 

Má qualidade de vida 39 45,9 9 40,0 48 40,0 

Razoável qualidade de 
vida 

17 20,0 9 21,7 26 21,7 

Boa qualidade de vida 29 34,1 17 38,3 46 38,3 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

No que concerne a qualidade de vida no domínio geral, ao observarmos a Tabela 17 

podemos verificar que 47,5% dos colaboradores apresentam uma “boa qualidade de vida”, 

contribuindo sobretudo para este valor percentual (68,6%) do género feminino. No entanto 

tanto na “ma qualidade de vida” como na “razoável qualidade de vida” são os colaboradores 

do género masculino os que apresentam valores percentuais mais elevados (40,0%) e 

(21,2%), respectivamente. 

 

Tabela 17 - Distribuição frequêncial dos sujeitos por níveis de qualidade de vida – domínio geral em função do género 

Qualidade de vida Geral Masculino Feminino Total 
 n % n % n % 

Má qualidade de vida 34 40,0 5 14,3 39 32,5 
Razoável qualidade de 

vida 
18 21,2 6 17,1 24 20,0 

Boa qualidade de vida 33 38,8 24 68,6 57 47,5 

Total 85 100,0 35 100,0 120 100,0 

 

Avaliação da relação entre satisfação total e variá veis sócio-demograficas 

Relativamente à comparação de médias na satisfação total no trabalho em função do 

género, os resultados obtidos indicam que os colaboradores do género feminino apresentam 

um nível médio de satisfação total 2,11 (DP=0,157) superior ao que apresentam os 

colaboradores do género masculino, 2,07 (DP=0,910). No entanto, esta diferença não é 

estatisticamente significativa (t (117) = -0,235; p=0,815) (cf. Tabela 18) 
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Tabela 18 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de satisfação total e o género (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df  F p 

Género 
Masculino 2,07 0,910 

117 -0,235 
 

0,815 

Feminino 2,11 0,157  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Quanto à idade, a comparação de médias indica-nos que os colaboradores entre os 

37-46 anos apresentam um índice médio de 2,26 (DP=0,931). São os que apresentam 

melhores índices de satisfação total no trabalho, apesar de não existirem diferenças 

estatísticas significativas (F (3,116)= 1,033; p=0,381) (cf. Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de satisfação total e os grupos de idade (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df  F p 

Idade 

<= 36 anos 2,10 0,884 

117 1,033 

 
 

37-46 anos 2,26 0,931 0,381 

47-51 anos 1,85 0,907  

>= 52anos 2,06 0,923  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

Relativamente à comparação de médias no nível de satisfação total no trabalho em 

função do nível de instrução encontram-se diferenças estatisticamente muito significativas (F 

(4,115) = 3,996; p=0,005). São os colaboradores com níveis de instrução superior (ensino 

universitário) os que apresentam maior índice médio de 2,62, (DP=0,710) de satisfação total 

no trabalho. Os colaboradores com menor índice médio 1,70, (DP=0,877) de satisfação total 

no trabalho são os que possuem como nível de instrução o 10-12º ano (cf. Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Resultados para a comparação se médias entre os níveis de satisfação total e os grupos de instrução (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Nível de 
Instrução 

Até 4º ano 2,16 0,934 

4,115 3,996 

 

5-6º ano 2,00 0,816  

7-9º ano 1,94 0,970  

10-11 ano 1,70 0,876 
0,005** 

 

Estudos 
Universitários 

e outros 
2,62 0,710 

 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

No que concerne a comparação de médias entre os grupos de estado civil e a 

satisfação total no trabalho não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (F 

(2,117) = 0,433; p= 0,649). No entanto, são os colaboradores viúvos e divorciados os que 

apresentam um maior índice médio de satisfação total no trabalho (M=2,38; DP=0,916), 
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comparativamente aos colaboradores que são solteiros (M=2,06; DP=0,827) e aos 

colaboradores casados/união de facto (M=2,06; DP=0,932) (cf. Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de satisfação total e os grupos de estado civil (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Estado civil 

solteiros 2,06 0,827 

2,117 0,433 

 

Casados/união de facto 2,06 0,932 0,649 

Outros (viúvos e divorciados) 2,38 0,916  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.  
 

Relativamente a comparação de médias entre o local de residência e satisfação total 

no trabalho não se verificam diferenças estatisticamente significativas (F (2,117) =0,163; 

p=0,850). No entanto os colaboradores que vivem em zona mista têm um índice médio de 

satisfação total 2,13 (DP=0,929) superior aos colaboradores que vivem em zona rural 

(M=2,00; DP=0,877) e urbana (M=2,06; DP=0,919) (cf. Tabela 22). 

Tabela 22 – Resultados para a comparação entre os níveis de satisfação total e os grupos de residência (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Residência 

Urbano 2,06 0,919 

2,117 0,163 

 

Rural 2,00 0,877 0,850 

Misto 2,13 0,929  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

Avaliação da relação entre satisfação total e variá veis sócio-profissionais  

No que concerne à comparação de médias entre a satisfação total no trabalho e os 

grupos de categorias profissionais, os resultados obtidos indicam que os colaboradores da 

categoria profissional técnico superior apresentam um nível médio de satisfação no trabalho 

total de 2,59 (DP=0,79) maior do que os colaboradores com categoria profissional de 

assistente operacional 1,99 (DP=0,88). Pelo que esta diferença manifesta-se como 

estatisticamente significativa (F (3,116) = 3,528; p= 0,017) (cf. Tabela 23). 

Tabela 23 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de satisfação total no trabalho e os grupos de 
categorias profissionais (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Categoria 
profissional 

Técnico Superior 18,50 0,79 

3,116 3,528 

 

Assistente técnico/especialista 
informático 

15,92 0,92 
 

0,017* 

Encarregado operacional 16,80 1,03  

Assistente operacional 17,07 0,88  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Relativamente à comparação de médias entre a satisfação total no trabalho e o 

tempo de serviço, os resultados obtidos indicam que não existem diferenças 
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estatisticamente significativas (F (6,113) = 3,528; p= 0,371). Porém, são os colaboradores 

que desempenham a sua actividade profissional há < de 5 anos os que apresentam 

(M=2,25; DP=0,79) um índice médio de satisfação total mais elevado quando comparados 

com os colaboradores que exercem a sua actividade profissional entre os 25-29 anos 

(M=1,73; DP=0,88) (cf. Tabela 24 ). 

 

Tabela 24 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de satisfação total no trabalho e os grupos de tempo de 
serviço (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

 
 

Tempo de 
serviço 

<5  anos 2,50 0,79 

 
 

6,113 

 
 

1,092 

 

 5-9 anos 2,08 0,99  

10-14 anos 1,96 0,87 
 

0,88 

15-19 anos 2,05 0,99  
 20-24 anos 2,11 0,93    
 25-29 anos 1,73 0,88    
 >= 30 anos 2,17 0,83    

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Relativamente à comparação de médias entre a satisfação total no trabalho e o tipo 

de vínculo contratual, os resultados obtidos indicam que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (F (2,117) = 1,605; p= 0,205). Porém, são os colaboradores 

que possuem um contracto individual de trabalho sem termo (M= 2,01; DP=0,91) e os 

colaboradores com um contracto individual com termo (M= 2,29; DP=0,92) os que 

apresentam um índice médio inferior quando comparados com os colaboradores em outra 

situação (M=2,50; DP=0,75 (cf. Tabela 25). 

 
Tabela 25 – Resultados para a comparação entre os níveis de satisfação no trabalho e os grupos de tipo de vínculo 
contratual (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

 
 

Tipo de 
Vinculo 

CITCT 2,29 0,92 
 
 

2,117 

 
 

1,605 

 

 CITST 2,01 0,91 
 

0,205 

 Outra situação 2,50 0,75    

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

Avaliação da relação entre qualidade de vida geral e variáveis sócio-demográficas  

 

Relativamente à comparação entre médias entre a qualidade de vida geral e o 

género, os resultados obtidos indicam que os colaboradores do sexo feminino apresentam 

um nível médio de qualidade de vida geral 2,54 (DP=0,741) superior ao que apresentam os 

colaboradores do sexo masculino, 1,988 (DP=0,893). Sendo a diferença estatisticamente 

muito significativa (t (118) = -3,241; p=0,002) (cf. Tabela 26) 
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Tabela 26 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de qualidade de vida geral e o género (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df  t p 

Género 
Masculino 1,988 0,893 

118 -3,241 

 
0,002** 

Feminino 22,542 0,741  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Quanto à idade, a comparação de médias indica-nos que os colaboradores com 

idades inferiores ou iguais a 36 anos são os que apresentam um melhor índice de qualidade 

de vida geral 2,46 (DP=0,681) quando comparados com os restantes grupos de idades, 

apesar de não existirem diferenças estatísticas significativas (f (3,116) = 2,165; p=0,096) (cf. 

Tabela 27). 

 

Tabela 27 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de qualidade de vida geral e os grupos de idade 

(n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B,W) F p 

Idade 

<= 36 anos 2,26 0,681 

(3,116) 1,033 

 
 

37-46 anos 2,11 0,946 0,381 

47-51 anos 2,11 0,892  

>= 52anos 1,89 0,939  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

Relativamente à comparação de médias entre o nível de qualidade de vida geral e o 

nível de instrução encontram-se diferenças estatísticas altamente significativas (F (4,115) = 

6,902; p=0,000). Sendo os colaboradores com instrução superior (ensino universitário) os 

que apresentam um índice médio mais elevado 2,75, (DP=0,532) de qualidade de vida geral 

quando comparados com os restantes grupos de instrução. Ao observarmos os resultados 

de uma forma mais ampla podemos verificar que os níveis de qualidade de vida geral 

aumentam consoante aumentam os níveis de instrução (cf. Tabela 28).  

  

Tabela 28 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de qualidade de vida geral e os grupos de instrução 

(n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Nível de 
Instrução 

Até 4º ano 1,71 0,902 

4,115 3,996 

 
 

5-6º ano 1,81 0,911 
 
 

7-9º ano 2,05 0,848 0,000*** 

10-11 ano 2,37 0,809  

Estudos 
Universitários 

e outros 
2,75 0,532 

 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
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No que concerne a comparação de médias entre os grupos de estado civil e a 

qualidade de vida geral não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (F 

(2,117) = 1,585; p= 0,209). Sendo os colaboradores solteiros os que apresentam um maior 

índice médio de qualidade de vida geral (M=2,41; DP=0,712), comparativamente com os 

colaboradores que são casados/união de facto (M=2,14; DP=0,906), e colaboradores 

Viúvos/divorciados (M=1,75; DP=0,886) (cf. Tabela 29). 

 

Tabela 29 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de qualidade de vida geral e os grupos de estado civil 

(n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Estado civil 

solteiros 2,41 0,712 

2,117 1,585 

 
 

Casados/união de facto 2,14 0,906 0,209 

Outros (viúvos e divorciados) 1,75 0,886  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

Relativamente a comparação de médias entre o local de residência e qualidade de 

vida geral verificam-se diferenças estatisticamente muito significativas (F (2,117) =4,817; 

p=0,010). Os colaboradores que vivem em zona urbana apresentam um índice médio de 

qualidade de vida geral 2,29 (DP=0,861) superior aos colaboradores que vivem em zona 

rural (M=1,50; DP=0,759) e mista (M=2,15; DP=0,885) (cf. Tabela 30). 

Tabela 30 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de qualidade de vida geral e os grupos de residência 

(n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Residência 

Urbano 2,29 0,861 

2,117 4,817 

 

Rural 1,50 0,759 0,010** 

Misto 2,15 0,885  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

 Avaliação da relação entre satisfação e variáveis sócio-profissionais 

No que concerne à comparação de médias entre a qualidade de vida geral e os 

grupos de categorias profissionais, os resultados obtidos indicam que os colaboradores da 

categoria profissional técnico superior apresentam um nível médio de qualidade de vida 

geral de 2,86 (DP=0,351) superior, quando comparados com os colaboradores com 

categoria profissional de assistente operacional 1,79 (DP=0,844). Sendo esta diferença 

estatística altamente significativa (F (3,116) = 13,496; p= 0,000). Podemos assim dizer que 

os índices de qualidade de vida aumentam de acordo com os níveis de categoria 

profissional, ou seja, quanto mais elevada a categoria profissional mais elevados são os 

índices de qualidade de vida geral (cf. Tabela 31). 
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Tabela 31 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de qualidade de vida geral e os grupos de categorias 
profissionais (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

Categoria 
profissional 

Técnico Superior 2,86 0,351 

3,116 13,496 

 

Assistente técnico/especialista 
informático 

2,52 0,813 
 

0,000*** 

Encarregado operacional 2,50 0,837  

Assistente operacional 1,79 0,843  

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Relativamente à comparação de médias entre a qualidade de vida geral e o tempo 

de serviço, os resultados obtidos indicam que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (F (6,113) = 0,748; p= 0,612). Porém, são os colaboradores que 

desempenham a sua actividade profissional há 25-29 anos os que apresentam um índice 

médio de qualidade de vida geral mais elevado (M=2,40; DP=0,911) quando comparados 

com os restantes grupos (cf. Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Resultados para a comparação de médias entre os níveis de qualidade de vida e os grupos de tempo de serviço 
(n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B,W) F p 

 
 

Tempo de 
serviço 

<5  anos 2,11 0,900    

 5-9 anos 2,32 0,802    

10-14 anos 2,00 0,953               6,113 0,748 0,612 

15-19 anos 2,00 0,970    

 20-24 anos 2,33 0,866    

 25-29 anos 2,40 0,910    

 >= 30 anos 1,92 0,885    

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

Relativamente à comparação de médias entre a qualidade de vida geral e o tipo de 

vínculo contratual, os resultados obtidos indicam que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (F (2,117) = 1,521; p= 0,223). Porém, são os colaboradores 

que possuem um contracto individual de trabalho sem termo (M= 2,19; DP=0,891) e os 

colaboradores com um contracto individual com termo (M= 2,17; DP=0,808) os que 

apresentam um índice médio superior quando comparados com os colaboradores em outra 

situação (M=1,63; DP=0,916 (cf. Tabela 33). 

 
Tabela 33 – Resultados para a comparação entre os níveis de qualidade de vida geral e os grupos de tipo de vínculo 
contratual (n=120) 

  Média Desvio Padrão Df (B;W) F p 

 
 

Tipo de Vinculo 

CITCT 2,19 0,891  
2,117 

 
1,605 

 

 CITST 2,17 0,808 0,205 

 Outra situação 1,63 0,916    

Nota: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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VI- Discussão dos Resultados 

Pela análise dos resultados obtidos neste estudo é possível notar a não existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre a satisfação no trabalho em função do 

género, resultados estes que se assemelham aos conseguidos por Petty et al. (2005), o que 

nos permite dizer que o género não se encontra particularmente relacionado com o grau de 

satisfação no trabalho. Assim sendo não se verifica a hipótese H1: “Colaboradores do 

género feminino apresentam maiores níveis de satisfação do que colaboradores do género 

masculino”. No entanto, encontramos uma ligeira tendência para as mulheres revelarem 

níveis de satisfação ligeiramente superiores ao dos homens. Se atendermos a investigações 

anteriores percebemos facilmente a existência de resultados diversificados. Ou seja, por um 

lado, autores como Kim (2005) apresenta tendências semelhantes aquelas por nós 

encontradas, em que as mulheres tendem a revelar-se mais satisfeitas com o trabalho do 

que os homens. Por outro lado, e segundo os autores Jonhson e Jonhson (2000) e Vila e 

Garcia-Mora (2005) a tendência e o sentido da relação entre a satisfação e o género é de 

que os homens sentem maior satisfação no trabalho do que as mulheres. 

Quando analisada a relação entre a satisfação no trabalho e a idade detectamos a 

não existência de diferenças estatisticamente significativas entre estes dois tipos de 

variáveis, o que nos leva a não confirmar a hipótese H2 “Colaboradores com mais idade 

apresentam maiores níveis de satisfação do que colaboradores mais novos”. No entanto, 

podemos constatar que, entre os 47 e 51 anos anos de idade se verifica uma grande quebra 

dos valores da satisfação, ainda que não significativamente, valores esses que voltam a 

aumentar em idades superiores ou iguais a 52 anos. Alguns autores (por exemplo, Vaney e 

Chen, 2003; Petty e tal., 2005) detectaram uma relação negativa entre estas duas variáveis, 

isto é, quanto mais elevado é o escalão etário do trabalhador menor será o seu grau de 

satisfação. No entanto, outras investigações reflectem resultados que comprovam a 

existência de correlações positivas entre estas duas variáveis, ou seja, o grau de satisfação 

é tanto maior quanto mais velhos forem os sujeitos (por exemplo, Sokoya, 2000).  

No que concerne ao estado civil, os nossos resultados conferem a não existência de 

diferenças estatisticamente significativas, ou seja, não se confirma a hipótese H3: 

“Colaboradores casados apresentam menores níveis de satisfação do que colaboradores 

solteiros”. Resultados semelhantes foram encontrados em estudos realizados por diversos 

autores (por exemplo, Chambers, 1999, Vila e García-Mora, (2005). Pese embora a 

inexistência de diferenças significativas, é possível observar uma ligeira tendência para os 

indivíduos viúvos/divorciados revelarem níveis de satisfação com o trabalho ligeiramente 

superiores. 

Relativamente ao nível de habilitações literárias, os resultados conferem existência 

de diferenças estatisticamente muito significativas entre as duas variáveis em estudo, ou 
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seja, verifica-se a hipótese H4: “Colaboradores com menor índice de escolaridade 

apresentam menores níveis de satisfação do que os que possuem maior índice de 

escolaridade”. Estes resultados sustentam a perspectiva de que os sujeitos com formação a 

nível superior tendem a desempenhar funções que correspondem mais significativamente às 

suas expectativas e às suas habilitações tal como foi referido pelos autores Vila e García-

Mora (2005) no seu estudo. 

Respeitante à relação entre a satisfação e a categoria profissional, os resultados 

revelam a existência de diferenças significativas, o que vem confirmar a hipótese H5: 

“Colaboradores com categorias profissionais mais altas apresentam maior índice de 

satisfação do que colaboradores com categorias profissionais mais baixa”. Os resultados 

obtidos indicam que os colaboradores com posições hierárquicas superiores tendem a 

evidenciar um grau de satisfação maior do que aqueles em posições inferiores. Estes 

resultados são corroborados pelo estudo levado a cabo por Chambers (1999), a autora 

explica as diferenças tendo em conta o leque de oportunidades de promoção, que nas 

primeiras parece ser elevado e, por isso, capaz de conduzir à satisfação; enquanto que nas 

segundas, a escassez dessas oportunidades traduz-se em níveis de satisfação mais baixos. 

No que concerne à relação entre a qualidade de vida e o género os resultados 

revelam a existência de estatísticas muito significativas, o que vem confirmar a hipótese H6: 

“Colaboradores do género feminino apresentam maiores níveis de qualidade de vida do que 

colaboradores do género masculino”. Os resultados obtidos indicam que as mulheres 

tendem a evidenciar um nível de qualidade de vida superior ao dos homens.  

Relativamente à relação entre a qualidade de vida e a idade os resultados obtidos 

revelam a não existência de diferenças significativas entre as duas variáveis em estudo, ou 

seja, não se confirma a hipótese H7: “Colaboradores com mais idade apresentam maiores 

níveis de qualidade de vida do que colaboradores mais novos”. Contudo, através dos 

resultados obtidos podemos verificar que existe uma ligeira tendência para os níveis de 

qualidade de vida diminuírem consoante o aumento da idade. 

Respeitante a relação entre a qualidade de vida e o nível de instrução, os resultados 

revelam a existência de diferenças altamente significativas, o que vem confirmar a hipótese 

H8: “Colaboradores com menor índice de escolaridade apresentam menores níveis de 

qualidade de vida do que os que possuem maior índice de escolaridade”. Os resultados 

encontrados no estudo indicam-nos que existe uma tendência para os níveis de qualidade 

de vida aumentarem em função do nível de instrução, ou seja, quanto mais elevado for o 

nível de instrução dos sujeitos mais elevado será o nível de qualidade de vida. 

Quanto a relação entre a qualidade de vida e o estado civil, os resultados obtidos 

revelam a não existência de diferenças estatísticas significativas, pelo que não se confirma a 

hipótese H9: “Colaboradores casados apresentam menores níveis de qualidade de vida do 
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que colaboradores solteiros”. Apesar da inexistência de diferenças significativas, é possível 

observar uma ligeira tendência para os indivíduos viúvos/divorciados revelarem níveis de 

qualidade de vida ligeiramente superiores aos restantes grupos. 

 

VII- Conclusões 

Devido a variedade de perspectivas que caracterizam o conceito de satisfação não é 

fácil a sua definição, para tal é necessário ter em consideração dois aspectos, por um lado, 

deve especificar-se os processos psicológicos que constituem a experiencia subjectiva da 

satisfação com o trabalho e, neste âmbito, estamos perante o domínio das atitudes, por 

outro lado, deve proceder-se à identificação das características associadas ao trabalho as 

quais produzem experiências subjectivas de satisfação (sistemas de recompensas entre 

outras). 

Em consequência da definição do conceito, emergem diferentes modelos de 

investigação para o estudo do mesmo, e em resultado destes modelos estabelecem-se 

importantes consequências da satisfação no trabalho, evidenciando-se algumas das 

variáveis que mais têm sido utilizadas no âmbito do comportamento organizacional, tais 

como, o desempenho, o absentismo, o burnout, entre outras. 

Da análise dos resultados obtidos foi possível concluir que os colaboradores do 

género feminino se encontram mais satisfeitos com o trabalho do que os colaboradores do 

género masculino, apesar de esta diferença não ser estatisticamente significativa. Estes 

dados poderão derivar das diferenças de expectativas, femininas versus masculinas, ou 

seja, o grupo que possuir expectativas mais elevadas terá maior dificuldade em satisfazer as 

mesmas. No que concerne a qualidade de vida em função do género os resultados obtidos 

indicam-nos que são os colaboradores do género feminino aqueles que apresentam maiores 

níveis de qualidade de vida. 

Relativamente à idade, em ambas variáveis dependentes em estudo, não foram 

encontradas estatísticas significativas. Através da revisão bibliográfica verificamos que 

diferentes estudos efectuados têm encontrado resultados diversos no que se refere a esta 

variável. 

No que concerne as habilitações literárias foram encontradas diferenças estatísticas, 

o que nos permite concluir que quanto maior o nível de instrução dos indivíduos maior os 

níveis de satisfação e qualidade de vida. Estes resultados parecem demonstrar que os 

sujeitos com formação ao nível superior tendem a desempenhar funções que correspondem 

mais significativamente às suas expectativas e às suas habilitações, ou seja, exercer uma 

função para a qual se está devidamente habilitado parece ser o ponto fulcral para o alcance 

de níveis de satisfação significativos.  
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No que diz respeito a relação entre a satisfação e a categoria profissional a 

existência de diferenças estatísticas permitem-nos depreender que quanto maior for a 

categoria profissional maior o índice de satisfação. Estes resultados vêm confirmar os 

anteriores, dado que, os sujeitos com educação média ou superior tendem a desempenhar 

funções hierárquicas superiores, evidenciando assim níveis de satisfação maior do que os 

sujeitos com posições hierárquicas inferiores. 

Todos os estudos deste tipo apresentam algumas lacunas. Assim, uma das 

limitações verificadas nesta investigação prendeu-se com o facto deste estudo se restringir 

apenas ao municio em causa. Face a esta limitação, sugere-se que no futuro sejam 

efectuados outros estudos que incluam amostras de maiores dimensões e, também outros 

municípios para que, deste modo, se possa fazer um estudo de comparação. 

Em termos metodológicos, de referir ainda a adopção do método de amostragem não 

probabilístico por conveniência, apesar de ser mais rápido e de fácil aplicação, implica 

resultados e conclusões somente para a presente amostra, não podendo ser extrapolado 

com confiança para o universo da restante população. Assim, esta limitação leva também à 

necessidade de confirmar os resultados obtidos junto de amostra mais alargadas. 

Outra das limitações do estudo é o da desejabilidade social, pois ainda que de forma 

inconsciente, os trabalhadores ao responder, podem dar respostas que os apresentam de 

forma mais favorável, isto é, a escolherem as respostas que são socialmente mais 

desejáveis, o que pode influenciar os resultados. 
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