
 

MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES, SOCIAL E DO TRABALHO 

O Olhar Ausente do Trabalhador Presente: 

Influência do Clima Organizacional no 

Presentismo 

Ana Rita Silva Carvalho 

M  

 2020 

  
 

 



i 
 

Universidade do Porto 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

 

  

O OLHAR AUSENTE DO TRABALHADOR PRESENTE: INFLUÊNCIA 

DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO PRESENTISMO 

 

Ana Rita Silva Carvalho 

setembro 2020 

Dissertação apresentada no Mestrado Integrado de Psicologia, área de 

Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho, Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

orientada pelo Professor Doutor Carlos Gonçalves (FPCEUP). 



ii 
 

AVISOS LEGAIS 

 

 

 

O conteúdo desta dissertação reflete as perspetivas, o trabalho e as interpretações da autora no 

momento da sua entrega. Esta dissertação pode conter incorreções, tanto concetuais como metodológicas, 

que podem ter sido identificadas em momento posterior ao da sua entrega. Por conseguinte, qualquer 

utilização dos seus conteúdos deve ser exercida com cautela. 

 

 

Ao entregar esta dissertação, a autora declara que a mesma é resultante do seu próprio trabalho, 

contém contributos originais e são reconhecidas todas as fontes utilizadas, encontrando-se tais fontes 

devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na secção de referências. A autora declara, ainda, 

que não divulga na presente dissertação quaisquer conteúdos cuja reprodução esteja vedada por direitos 

de autor ou de propriedade industrial. 

  



iii 
 

Agradecimentos 

 

 

Muitos/as foram os/as que se revelaram essenciais para a realização deste árduo 

trabalho. Assim sendo, sinto-me eternamente grata … 

 

À minha família, sempre presente ao longo do meu percurso académico. Em especial, 

aos meus pais, por, em primeiro lugar, me possibilitarem cinco longos anos de aprendizagem 

e crescimento pessoal e profissional. De seguida, pelo apoio incondicional em todas as etapas 

deste percurso. 

  

Ao professor e orientador Carlos Gonçalves, pela disponibilidade e partilha de 

valiosos conhecimentos e saberes no decorrer dos últimos dois anos. 

 

Aos meus amigos, que me acompanharam ao longo desta jornada, nomeadamente à 

Cristiana Castro, Márcia França e Mariana Nora por terem contribuído, notavelmente, para 

a elaboração deste árduo trabalho. 

 

Aos profissionais que direta ou indiretamente contribuíram para que esta dissertação 

fosse realizada. 

 

A todos/as que contribuíram para a minha formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Resumo 

 

O trabalho representa uma parte fundamental da integração social e da vida 

comunitária, sendo, consequentemente, essencial para que os trabalhadores se sintam 

comprometidos com a sua organização (Shuck & Reio, 2011). Assente nesta lógica de 

pensamento, a presente investigação tem como objetivos identificar as possíveis relações 

entre o fenómeno do presentismo e o clima organizacional, bem como compreender como o 

presentismo e as perceções relativas ao clima se relacionam com determinadas variáveis 

sociodemográficas, tais como o género, tipo de empresa, categoria hierárquica e tipo de 

horário. Os dados foram recolhidos em diferentes organizações, dos setores público e 

privado. Foram administrados, para além de um questionário de caracterização 

sociodemográfica, quatro instrumentos de medida, nomeadamente a Stanford Presenteeism 

Scale (SPS-6), First Organizational Culture Unified Search (FOCUS 93), Quantitative 

Workload Inventory (QWI) e Interpersonal Conflict At Work Scale (ICAWS). Participaram, 

anónima e voluntariamente, 290 trabalhadores, sendo 142 do género masculino e 148 do 

género feminino. Os resultados revelam, numa primeira instância, correlações positivas entre 

Presentismo Físico e Conflitos Interpessoais, bem como Presentismo Psicológico e 

Sobrecarga de Trabalho. Verificam-se, também, correlações negativas entre Presentismo 

(Físico e Psicológico) e Apoio e Objetivos, assim como Presentismo Físico e Regras. 

Constata-se que a variável Apoio explica 18% do Presentismo, na sua íntegra. Além disso, 

observa-se que indivíduos do género masculino manifestam mais Apoio, Objetivos, 

Inovação e Conflitos Interpessoais, em comparação com indivíduos do género feminino, tal 

como indivíduos que trabalham em organizações privadas assinalam mais Apoio, Objetivos, 

Inovação, Regras e Conflitos, comparativamente com indivíduos de organizações públicas. 

Ressalta-se, ainda, que indivíduos com cargos de ordem inferior manifestam menos Apoio, 

quando comparados com indivíduos com cargos de ordem superior, da mesma maneira que 

indivíduos com outro tipo de horário evidenciam mais Objetivos e Conflitos Interpessoais, 

quando comparados com indivíduos com horário a tempo inteiro. Dado o forte impacto que 

o presentismo exerce sobre a produtividade organizacional e bem-estar dos trabalhadores, 

torna-se crucial desenvolver estratégias de intervenção para a prevenção do presentismo em 

contextos de trabalho, promovendo um ambiente com qualidade biopsicossocial.  

 

 

Palavras-chave: Presentismo, Clima organizacional, Trabalho, Organizações. 
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Abstract 

 

Work represents a fundamental part of social integration and community life, and is 

therefore essential for workers to feel committed to their organization (Shuck & Reio, 2011). 

Based on this line of thought, the present research aims to identify the possible relationships 

between the phenomenon of presenteeism and the organizational environment, as well as to 

understand how presenteeism and perceptions concerning the environment are related to 

certain sociodemographic variables, such as gender, company type, hierarchical category 

and type of schedule. Data were collected in different organizations from public and private 

sector. In addition to a sociodemographic characterization questionnaire, four instruments of 

measurement were applied, namely the Stanford Presenteeism Scale (SPS-6), First 

Organizational Culture Unified Search (FOCUS 93), Quantitative Workload Inventory 

(QWI) and Interpersonal Conflict At Work Scale (ICAWS).  Anonymously and voluntarily 

290 workers participated in this data - 142 males and 148 females. The results reveal, at first 

sight, positive correlations between Presenteeism (Physical and Psychological) and 

Interpersonal Conflicts, as well as Presenteeism (Physical) and Work Overload. There are 

also negative correlations between Presenteeism (Physical and Psychological) and Support 

and Rules, as well as Presenteeism (Psychological) and Objectives. It is also observed that 

the variable Support explain 18% of Presenteeism in its entirety. In addition, it is observed 

that male individuals show more Support, Objectives, Innovation and Interpersonal 

Conflicts, compared to female individuals; such as individuals working in private 

organizations point out more Support, Objectives, Innovation, Rules and Conflicts, 

compared to individuals from public organizations. It is also noteworthy that individuals in 

lower hierarchical positions manifest less Support when compared to individuals in higher 

hierarchical positions. In the same way, individuals with another type of schedule show more 

Objectives and Interpersonal Conflicts, when compared to individuals with full-time hours. 

Given the strong impact that Presenteeism has on organizational productivity and workers` 

well-being. It is crucial to develop intervention strategies for the prevention of presentism in 

work contexts promoting an environment with biopsychosocial quality. 

 

Key words: Presenteeism, Organizational Climate, Work, Organizations. 
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Résumé 

 

Le travail représente un élément fondamental de l’intégration sociale et de la vie 

communautaire, et est donc essentiel pour que les travailleurs se sentent engagés dans leur 

organisation (Shuck & Reio, 2011). Basée sur cette logique de pensée, cette recherche vise 

à identifier les relations possibles entre le phénomène du présentéisme et le climat 

organisationnel, ainsi qu’à comprendre comment le présentéisme et les perceptions liées au 

climat sont liés à certaines variables sociodémographiques, telles que le type d’entreprise, 

catégorie hiérarchique et type d’horaire. Les résultats ont été recueillis dans des différents 

organisations, auprès des secteurs public et privé. Plus qu’un questionnaire de caractérisation 

sociodémographique, quatre instruments de mesure ont été appliqués, à savoir la Stanford 

Presenteeism Scale (SPS-6), First Organizational Culture Unified Search (FOCUS 93), 

Quantitative Workload Inventory (QWI) and Interpersonal Conflict At Work Scale 

(ICAWS). Anonymement et volontairement des 290 travailleurs ont participé, 142 hommes 

et 148 femmes.  Les résultats révèlent, dans un premier temps, des corrélations positives 

entre le Présentéisme Physique et les Conflits Interpersonnels, ainsi que le Présentéisme 

Psychologique et la Surcharge de Travail. Il existe également des corrélations négatives entre 

le Présentéisme (Physique et Psychologique) et le Soutien et les Objectifs, ainsi que le 

Présentéisme Physique et les Règles. Il convient également de noter que la variable Soutien 

explique 18% du Présentéisme, dans son intégralité. De plus, on observe que les individus 

de sexe masculin manifestent plus de Soutien, d’Objectifs, d’Innovation et des Conflits 

Interpersonnels par rapport aux femmes; ainsi que les personnes qui travaillant dans des 

organisations privées soulignent davantage de Soutien, d`Objectifs, d’Innovation, des Règles 

et des Conflits que les individus d`organisations publiques. Il est également remarquable que 

les personnes occupant des postes d`ordre inférieure font preuve de moins de Soutien, par 

rapport aux personnes occupant des postes d`ordre supérieure, de la même façon que les 

personnes ayant d`autres types d`horaires montrent plus d’Objectifs et des Conflits 

Interpersonnels, par rapport aux personnes ayant des horaires à temps plein. À cause du fort 

impact que le Présentéisme a sur la productivité organisationnelle et le bien-être des 

travailleurs, il devient essentiel de développer des stratégies d’intervention pour faire la 

prévention du présentéisme dans les contextes de travail, en promouvant un environnement 

de qualité biopsychosociale.  

 

Mots-clefs: Présentéisme, Climat organisationnel, Travail, Organisation.
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Introdução 

 

 

Com a expansão do mundo dos negócios, cada vez mais as organizações necessitam 

de conhecimento especializado para obter sucesso num mundo tão dinâmico e complexo 

como o dos dias de hoje (Bhartia & Vijayalakshmi, 2019). Os contextos de trabalho da 

atualidade pautam-se por uma forte competitividade, incerteza, avaliação de desempenho e 

definição de objetivos, impactando o foro pessoal e social dos trabalhadores.  

Segundo Bhartia e Vijayalakshmi (2019), tanto o impacto causado pela globalização, 

como a natureza interdependente do trabalho aumentam a necessidade de uma força de 

trabalho socialmente competente para lidar com as complexidades das suas relações. As 

equipas proporcionam um ambiente de partilha de novas convicções e decisões conjuntas 

que, muito provavelmente, incentivam a inovação e o desenvolvimento individual e contínuo 

dos seus membros (Strating & Nieboer, 2009). É segundo esta lógica de pensamento que se 

considera imperativo garantir um clima positivo e motivador para os trabalhadores, que os 

ajude a prosperar e a oferecer qualidade no e pelo seu trabalho (Bhartia & Vijayalakshmi, 

2019). Na presença deste cenário macroeconómico vigente, é fundamental destacar o papel 

ativo da Gestão de Recursos Humanos nas organizações, numa tentativa de melhorar o 

desempenho dos seus colaboradores, fruto das rápidas mudanças, não só na natureza como 

nas condições de trabalho (Al Doghan, Bhatti & Juhari, 2019). 

Atualmente, vigora a expectativa de que as pessoas têm de estar sempre disponíveis, 

tornando-se cada vez mais difícil separar a vida profissional da vida familiar (Maas & 

Spinath, 2012). Mesmo que pareça que o conceito de stress se tenha vindo a generalizar, a 

realidade é que efetivamente existe, constituindo parte integrante da vida de todos nós 

(Coelho, 2013). Revelar um problema de saúde mental no local de trabalho pode ser difícil 

para grande parte dos trabalhadores (Bonaccio, Laurent & O’Reilly, 2019). Ainda assim, 

segundo os respetivos autores, existem claras evidências de que este tipo de partilha está 

associado a uma redução da ansiedade e a um consequente aumento da satisfação e 

desempenho no local de trabalho, nomeadamente quando se detém apoio social e 

instrumental no momento pós divulgação.  

Otimizar a saúde dos trabalhadores, bem como prevenir doenças relacionadas com a 

atividade profissional e com o estilo de vida de cada indivíduo, destacam-se, nos últimos 

anos, como tópicos de interesse para a investigação e intervenção. Sobrevalorizar as 

organizações, no sentido de olhar para o trabalhador como um ser ativo, destaca a pertinência 
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em investir nas pessoas e gerar retornos benéficos (Baron & Armstrong, 2007). Deste modo, 

a principal motivação para a elaboração da presente investigação, tem como base uma 

particular atenção para com a saúde dos trabalhadores, reconhecendo o exercício da prática 

profissional na vida do ser humano, concedendo-lhe individualidade e diferenciação. 

Neste seguimento, o estudo propõe-se a explorar um dos comportamentos mais 

vivenciados nas organizações, apelidado de presentismo organizacional. Em termos 

económicos, este parece ter custos mais elevados para as empresas, comparativamente às 

despesas relativas a tratamentos médicos prestados aos colaboradores (Hemp, 2004). 

Simultaneamente, entender o modo como as experiências de membros de um grupo são 

compartilhadas e como é que as mesmas influenciam as perceções, cognições, 

comportamentos e desempenho (Lindell & Brandt, 2000) é, claramente, um tema relevante 

a ser também alvo de estudo. 

Em suma, a investigação encontra-se dividida em quatro grandes eixos: 

enquadramento teórico; estudo empírico; apresentação e discussão dos resultados; e, por fim, 

considerações finais. 

 

 

 Presentismo Organizacional 

 

Estar presente no trabalho não garante, por si só, ser-se produtivo. De facto, 

indivíduos que vão trabalhar na presença de problemas de saúde podem reduzir, não só o seu 

desempenho, mas também o dos outros ao seu redor (Ferreira et al., 2019). É precisamente 

por se assistir a repercussões negativas na produtividade que surge o fenómeno do 

presentismo, procurando quantificar como as condições de saúde dos trabalhadores podem 

limitar o respetivo desempenho na sua prática profissional (Ackland et al., 2005).  

O fenómeno do presentismo surge, pela primeira vez, em 1931. Este encontra-se 

relacionado com a área financeira e económica, sendo que a sua definição se baseou no 

antónimo de absentismo até 1970 e apenas em 1980 surge a designação contemporânea do 

termo (Johns, 2010). Segundo Hemp (2004, p.49), este define-se como “o problema de os 

trabalhadores estarem no trabalho, mas não funcionarem plenamente, devido a doenças ou 

outras condições médicas, físicas ou psicológicas”, sendo que as suas perdas consequentes 

podem ser tão ou mais graves do que as causadas pelo absentismo (Hemp, 2004; Hummer, 

Sherman & Quinn, 2002). Calzaretta (2007) apresenta o conceito de presentismo como um 

neologismo concebido para retratar o oposto de absentismo, construído socialmente através 
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da sua expressão nas interações sociais e associado a fatores biopsicossociais que afetam o 

desempenho do trabalhador. 

O presentismo pode ser interpretado à luz de duas perspetivas. A primeira abraça uma 

visão relacionada com a saúde ocupacional, apreciada, maioritariamente, na Europa e que se 

refere ao facto de o trabalhador permanecer no trabalho, mesmo doente (Dew, Keefe & 

Small, 2005). No fundo, refere-se a um fenómeno comum, em que muitos indivíduos vão 

trabalhar com, por exemplo, dores de costas, artrites ou outras doenças que podem prejudicar 

a sua produtividade e o seu desempenho organizacional. Barreto e Heloani (2015) 

corroboram esta conceção, afirmando que o indivíduo trabalha doente, muitas vezes com 

medo de ser demitido. A adoção deste comportamento aumenta a dependência em relação à 

sua organização, ao mesmo tempo que silencia a sua dor. Por outro lado, a segunda 

perspetiva, empregada nos Estados Unidos da América, encontra-se associada às condições 

que afetam negativamente a produtividade organizacional. De carácter mais individual, esta 

relaciona o presentismo ao facto de o trabalhador estar presente no seu trabalho, mas com 

capacidade reduzida (Mattke, Balakrishnan & Newberry, 2007). 

De acordo com Nicholson e Johns (1985), o presentismo organizacional advém de 

crenças e valores sobre o setor, departamento, organização ou sociedade, incidindo 

principalmente nos setores da educação e da saúde (Ferreira, Martinez, Sousa & Cunha, 

2010). Assim, este pode ser caracterizado por: particularidades individuais de cada 

colaborador, tais como valores pessoais de perceção reduzida da legitimidade do absentismo; 

características do trabalho, como responsabilidades e interdependência de tarefas; e 

características contextuais, nomeadamente competição entre trabalhadores e pressão de 

supervisores (Ferreira, Martinez, Cooper & Gui, 2015; Zhou, Martinez, Ferreira & 

Rodrigues, 2016). 

Dew e seus colaboradores (2005) indicam que o presentismo se baseia numa decisão 

racional, cujos fatores subjacentes e promotores diferem consoante os locais de trabalho e 

grupos ocupacionais. Para além de poder agravar a saúde dos trabalhadores, qualquer 

redução na produtividade pode levar a que os mesmos sejam vistos como profissionais 

ineficazes (Johns, 2010), estando, desta forma, associado a um aumento de riscos 

profissionais, como, por exemplo, um maior número de acidentes de trabalho e de erros nas 

decisões ou estratégias a serem utilizadas (Cunha P., Cunha R., Rego, Cardoso & Neves, 

2016). De modo particular, em Portugal foi realizado um estudo a 394 doentes de 7 países 

europeus, o qual demonstrou que os dias de trabalho perdidos, devido ao tempo em 

internamento e baixa médica, são superiores à média dos países europeus, contudo a 
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produtividade perdida após o regresso ao trabalho, graças às ausências de curto-prazo e ao 

presentismo, revela-se inferior à média europeia (Kotseva et al., 2019). 

As principais causas do presentismo integram diferentes tipos de perturbações, a nível 

físico e psicossomático (Borges, 2011). A nível físico verificam-se, sobretudo, doenças 

musculoesqueléticas (como lombalgias e artrites), cefaleias, dores crónicas e problemas 

respiratórios. Por outro lado, a nível psicossomático é de salientar a ansiedade, depressão, 

stress e défice de atenção. Todos os sintomas acima assinalados inibem os trabalhadores de 

manter a normalidade dos ritmos laborais, refletindo-se em perdas de produtividade 

substanciais (Ferreira et al., 2010). De acordo com Gosselin, Lemyre e Corneil (2013), as 

maiores causas de presentismo tratam-se de problemas musculoesqueléticos, depressão e 

transtornos de ansiedade. 

Outros antecedentes não alusivos à saúde foram, igualmente, relacionados ao 

comportamento presentista numa organização. A insegurança no emprego (Hansen & 

Andersen, 2008) e a ausência de apoio de colegas de trabalho associam-se, não só a um 

maior risco de presentismo, mas também de absentimo (Leineweber et al., 2011). Ashby e 

Mahdon (2010) apontam, ainda, que indivíduos com dificuldades económicas tendem a 

adotar um comportamento presentista numa organização, dada a constante necessidade em 

marcar presença no trabalho. No entanto, é provável que as políticas organizacionais, 

determinantes da forma de como é concedido o salário aos indivíduos que se ausentam por 

doença, também influenciem a pressão sentida pelo trabalhador quanto à decisão de ir 

trabalhar (Collins & Cartwright, 2012). 

 Autores como Böckerman e Laukkanen (2010), comprovam que longas horas de 

trabalho, horas extras frequentes, extensas semanas de trabalho e o desfasamento entre a 

quantidade de horas desejadas pelo trabalhador e as horas efetivamente trabalhadas 

potenciam a presença de presentismo em diferentes organizações. Além disso, o trabalho em 

equipa detém uma forte influência nos níveis de presentismo, uma vez que os trabalhadores 

prezam a responsabilidade para com o seu coletivo de trabalho, mesmo que aparentem 

vivenciar um conflito resultante da decisão de ir trabalhar sem condições de saúde (Ashby 

& Mahdon, 2010) e tenham consciência de que a sua ausência pode afetar terceiros (Baker-

McClearn, Greasley, Dale & Griffith, 2010). Por fim, outras variáveis interferentes integram 

uma fraca liderança (Leineweber et al., 2011), falta de limites e o compromisso estabelecido, 

traduzido na dificuldade em dizer não, bem como atitudes conservadoras em relação à 

ausência (Hansen & Andersen, 2008). 
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Apesar dos custos associados ao presentismo organizacional serem menos óbvios e, 

portanto, mais facilmente negligenciados quando comparados ao absentismo, a adoção deste 

tipo de comportamento provoca custos elevados para as organizações. Exemplo disso são as 

perdas de produtividade por depressão, que revelam ser três vezes superiores ao efeito da 

ausência por depressão (Hemp, 2004). Segundo Turner (2006), 60% dos custos totais de 

saúde com os trabalhadores são oriundos de indivíduos que comparecem ao trabalho, apesar 

da sua doença ou incapacidade.  

Diferentes modelos foram desenvolvidos para explicar, não só os fatores pessoais e 

profissionais do presentismo, como também os seus efeitos no desempenho individual do 

trabalho (Johns, 2010). Especificamente, Gosselin e Lauzier (2011), com base numa 

perspetiva interacionista, apresentam um modelo de presentismo, enfatizando os fatores 

individuais e organizacionais, segundo três condições: natureza, causas e respetivas 

manifestações. A natureza do presentismo encontra-se, de acordo com esta perspetiva, 

segmentada em saúde física do trabalhador (como doenças respiratórias e problemas 

musculoesqueléticos), e em saúde psicológica (por exemplo, depressão e ansiedade). Por 

outro lado, as causas do presentismo discriminam-se em voluntárias, marcadas por uma 

decisão pessoal do trabalhador, e em involuntárias, onde o comportamento presentista não 

acontece de forma intencional. No que diz respeito às causas voluntárias, é importante referir 

que os autores, em termos pessoais, mencionam maiores níveis de presentismo em 

trabalhadores de meia idade e mais velhos, do sexo feminino e com filhos. Em termos 

organizacionais, o horário laboral, a carga de trabalho e a coesão grupal são também 

condições, assinaladas pelos autores, que podem interferir nos níveis de presentismo. Em 

última instância, as manifestações do presentismo distinguem-se em presentismo episódico 

e presentismo crónico. O primeiro traduz a ocorrência pontual de sintomas, enquanto o 

presentismo crónico se refere à ocorrência prolongada de sintomas ao longo do tempo.  

A promoção da saúde no local de trabalho pode atender tanto ao presentismo quanto 

ao absentismo (Dew & Taupo, 2009). A gestão organizacional deve, por isso, desenvolver 

uma cultura de suporte e motivar os seus colaboradores a se absterem de comportamentos 

presentistas e absentistas, incentivando aqueles que não se encontram aptos a realizar 

devidamente o seu trabalho a ficarem em casa para descansar (Nahar, 2018). A 

disponibilização de consultas gratuitas no local de trabalho e o fornecimento de melhores 

tratamentos médicos são alguns exemplos que podem melhorar, significativamente, a 

produtividade organizacional e diminuir comportamentos presentistas numa organização 

(Hemp, 2004). Autores como Brown H., Gilson, Burton e Brown W. (2011) revelam, numa 
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das suas investigações, que a inclusão de atividade física regular no local de trabalho pode 

tornar-se uma ferramenta válida para ajudar a minimizar tanto o presentismo quanto o 

absentismo. Estes indicam, ainda, que a prática frequente de atividade física tem impacto na 

saúde mental, na proteção contra a depressão, ansiedade e stress, na redução de sintomas de 

fadiga e somatização, na promoção de estratégias de coping, assim como na melhoria do 

humor e aumento da qualidade e satisfação com a vida. 

 

 

 Clima Organizacional 

 

A palavra clima deriva do grego klima, que significa tendência e/ou inclinação 

(Schultze, 2004). Nas últimas duas décadas, os investigadores do campo organizacional 

esforçaram-se para entender a construção do clima sobre os resultados dos diferentes 

trabalhadores (Willis, Reynolds & Lee, 2019). Numa lógica organizacional, o clima diz 

respeito à soma dos processos e atividades – como políticas, práticas, relações, entre outras 

–, dentro de uma organização, consoante são percebidos pela sua equipa (Griffin, Hart & 

Wilson-Evered, 2003). No fundo, representa perceções criadas pelos trabalhadores, 

resultantes de interações frequentes na organização, com impacto positivo ou negativo na 

satisfação e na produtividade organizacional (Bustamante-Ubilla, Lapo-Maza, & Grandón-

Avendaño, 2016).  

Uma definição do ambiente humano, desenvolvida por Moos (1974), tem sido usada 

para construir as medidas do clima organizacional (Echeverri & Cruz, 2014). A teoria do 

respetivo autor alega que todos os ambientes sociais, como grandes organizações, têm 

características únicas que influenciam as cognições e os comportamentos dos indivíduos 

(Willis et al., 2019). Moos (1974) conceituou três dimensões básicas que aparentam estar 

presentes em todos os ambientes psicossociais, nomeadamente manutenção e mudança do 

sistema (ordem, valores e normas), qualidade dos relacionamentos e crescimento 

pessoal/orientação para os objetivos (Malloy et al., 2015).   

Dada a multidimensionalidade do construto clima, é necessário clarificá-lo em termos 

da sua natureza concetual e operacional. Com base nos modelos propostos por James e Jones 

(1974) e por Moran e Volkein (1992), o conceito de clima é abordado, segundo quatro 

âncoras distintas: organizacional, psicológica, psicossocial e cultural.   

As investigações que espelham a perspetiva organizacional, proposta por Angle e 

Perry (1986), realçam que o clima é exterior ao indivíduo, existe na realidade organizacional 
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e difere das perceções singulares, influenciando o comportamento individual. Graças à sua 

estabilidade temporal, o clima, enquanto reflexo da perspetiva organizacional, desenvolve-

se em virtude da exposição dos indivíduos perante os mesmos fatores organizacionais, tais 

como estrutura, dimensão, processos de decisão, níveis hierárquicos, tecnologia, estilo de 

liderança e grau de formalidade, justificando mais de 60% da variância correspondente às 

medidas do clima (Drexler, 1977). Posto isto, este é reconhecido, na maioria, como um 

atributo organizacional, ao invés de individual.   

Em contrapartida, a perspetiva psicológica, referencia, por um lado, o indivíduo como 

processador de informação e, por outro, como causa do clima emergente, firmando a 

influência individual, em detrimento da influência social. Sendo o indivíduo a origem do 

clima, o nível de análise centra-se na reflexão dos valores e necessidades percecionadas pelo 

mesmo, surgindo a designação de clima psicológico. Na visão de James e Jones (1974), este 

é definido por um aglomerado de perceções que retrata o modo como os ambientes de 

trabalho são cognitivamente apreendidos e representados. Ora, ao ser entendido como um 

processo psicológico que simboliza eventos organizacionais, é natural que, numa 

organização, diversos grupos de indivíduos difiram na atribuição de significado a 

acontecimentos organizacionais equivalentes.   

Por outro lado, a perspetiva psicossocial determina a origem do clima na interação 

interindividual, realçando o papel fundamental exercido, quer pelo acordo percetivo, quer 

pelo processo comunicacional. Assim, o clima traduz-se num conceito abstrato, 

caracterizado por descrições individuais do ambiente social, do qual o indivíduo se torna 

parte integrante (Rousseau, 1988). O cerne da perspetiva descrita é, portanto, o significado 

concedido pela interação dos indivíduos, socialmente construído e influenciado pela cultura 

organizacional, mediadora dos mesmos e do espaço organizacional (Rentsch, 1990).   

Por último, de acordo com Moran e Volkein (1992), a perspetiva cultural sublinha o 

modo pelo qual os grupos interpretam, constroem e negoceiam a realidade, tendo como pilar 

uma cultura organizacional. Embora a integração dos indivíduos continue a apresentar um 

papel primordial enquanto nível de análise, a perspetiva cultural afasta-se do ênfase 

psicológico da relação individual, uma vez que atribui, na formação do clima, um especial 

destaque à vertente sociológica da relação grupal.  

Tratando-se de duas conceções amálgamas, é fundamental proceder à distinção entre 

clima e cultura organizacional. Enquanto no clima se procura avaliar o grau em que as 

características organizacionais são percecionadas pelos indivíduos como contribuidoras para 

o seu bem estar, na cultura avalia-se a exibição dos valores e normas de uma unidade formal 



8 
 

– grupo, departamento ou organização –, as quais se constituem fontes de expressão acerca 

do que é benéfico para o seu funcionamento/sobrevivência (James L. R., James, L. A & 

Ashe, 1990). Em contrapartida, outros investigadores consideram a cultura e o clima como 

assuntos que se complementam, na medida em que o clima enfatiza o modo de como uma 

organização funciona, ao passo que a cultura sublinha o porquê das coisas acontecerem como 

acontecem (Schneider, 1987). 

Tendo-se demonstrado como um forte preditor de vários resultados dos 

trabalhadores, como, por exemplo, satisfação no trabalho (Patterson, Warr & West, 2004), 

moral dos colaboradores (Cotton & Hart, 2003), desempenho profissional (Raza, 2010) e 

comportamento de cidadania organizacional (Randhawa & Kaur, 2015), numerosas 

investigações têm-se debruçado sobre o estudo do clima, tanto em meios industriais e de 

serviços (Witt, 1989), como em contextos escolares (Turnipseed, 1990). Nos seus estudos, 

Neves (2000) faz referência à influência do clima na motivação, no comportamento dos 

indivíduos e na produtividade organizacional. A ideia de que grupos ou organizações 

possuem climas influenciadores ao nível da produtividade é reconhecida há vários anos, 

nomeadamente desde os trabalhos laboratoriais de Kurt Lewin (1950), na sequência de 

resultados obtidos em experiências sobre estilos de chefia e a sua relação com o respetivo 

desempenho e satisfação do grupo de trabalho (Schneider, 1985).   

Neste seguimento, Neves (2000) relaciona o clima organizacional, quer com os 

atributos organizacionais – como o processo de motivar, a política de estimular o potencial 

individual, o estilo de liderança e a forma de conceber e organizar o trabalho –, quer com os 

atributos individuais – por exemplo género, tipo de formação recebida, habilitações 

escolares, história profissional, antiguidade e experiência profissional, bem como influências 

grupais e sociais.   

Autores como Payne e Mansfield (1973) concluíram que quanto maior a organização, 

mais formalizados são os papéis, mais hierarquizadas e solenes se apresentam as relações 

interpessoais, assim como mais estruturadas são as tarefas, originando-se perceções “frias” 

acerca do clima organizacional. Além disso, foi referido que, quanto mais elevado o nível 

hierárquico de um indivíduo, mais este perceciona a sua organização como menos 

autoritária, mais orientada para as pessoas e mais inovadora, culminando num clima mais 

aberto e participativo. Kozlowski e Doherty (1989) verificaram que os indivíduos que 

avaliam mais positivamente a relação estabelecida com os seus supervisores hierárquicos 

exibem perceções mais favoráveis quanto ao clima organizacional, demonstrando um maior 

consenso e similaridade nas suas perceções. Assim sendo, comprova-se a influência dos 
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aspetos objetivos da estrutura organizacional na perceção do clima, não descartando a 

influência de outras variáveis (Joyce & Slocum, 1984), como as características 

organizacionais percecionadas (Friedlander & Margulies, 1969), as representações 

psicológicas e as interpretações cognitivas individuais (James & Jones, 1974).  

Por outro lado, parte da literatura existente acerca do clima aborda a relação entre as 

principais características individuais – valores, necessidades, motivos, atitudes, 

expectativas, personalidade, desempenho e aspetos genéticos – e a perceção do clima 

organizacional (Hershberger, Lichtenstein & Knox, 1994). De modo geral, os resultados 

apontam para a existência de relações moderadas entre as duas variáveis, ainda que se 

tenham apresentado menos fortes, quando comparadas com as características e processos 

organizacionais, acima mencionados.  

Em suma, investir no capital humano, no sentido de obter resultados satisfatórios, 

passa, no fundo, por compreender o seu comportamento dentro de uma organização, uma 

vez que o modo como os indivíduos agem, pensam e expressam sentimentos é um dos 

principais elementos que intervêm na construção do clima organizacional (Moreira, 2012). 

Sendo o clima o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica e a 

particularidade existente de uma empresa (Chiavenato, 1992), é crucial que a gestão 

organizacional tenha em conta que, mais do que gerir recursos, é necessário gerir 

relacionamentos. Moreira (2012) afirma que é da qualidade do clima num contexto de 

trabalho que dependerá a qualidade de vida do trabalhador, podendo concluir-se que 

investigar o mesmo é, no fundo, avaliar as necessidades dos colaboradores e da respetiva 

organização. 
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Estudo Empírico 

 

 

 Objeto de Investigação 

 

O objeto geral desta investigação consiste em verificar se o clima tem, ou não, 

influência nos níveis de presentismo organizacional. Assim, este estudo exploratório 

pretende apresentar alguns contributos, de modo a compreender o que está subjacente 

ao presentismo organizacional, analisando a sua possível relação com as perceções relativas 

ao clima, vivenciadas em contexto de trabalho. 

 

1.1 Objetivos Específicos e Questões de Investigação 

A partir do objeto geral formulado, apresentam-se e operacionalizam-se os 

seguintes objetivos específicos:   

(1) Identificar as possíveis relações entre o presentismo e o clima dos contextos de 

trabalho;  

(2) Perceber como o presentismo se relaciona de forma diferencial com determinadas 

variáveis sociodemográficas, especificamente, género, tipo de empresa, categoria 

hierárquica e tipo de horário; 

(3) Analisar as perceções relativas ao clima organizacional, ou seja, perceber como 

as perceções relativas ao mesmo se relacionam de forma diferencial com as variáveis 

sociodemográficas, nomeadamente, género, tipo de empresa, categoria hierárquica e tipo de 

horário.  

A partir dos objetivos apresentados, este estudo pretende responder às seguintes 

questões de investigação:   

Q1: Será que as perceções relativas ao clima organizacional têm influência nos níveis 

de presentismo?  

Q2: De que forma se relaciona o presentismo com as variáveis sociodemográficas em 

estudo?  

Q3: De que modo se relaciona o clima organizacional com as variáveis 

sociodemográficas em estudo?  
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1.2 Tipo de Pesquisa 

O presente estudo faz parte de uma amostragem não probabilística, visto que os 

participantes foram obtidos, consoante a rede social da investigadora. Para além disso, trata-

se de uma amostragem por conveniência, tendo por base o método snowball, uma vez que 

os participantes foram selecionados, consoante a sua disponibilidade, proximidade e 

acessibilidade (Carmo & Ferreira, 2008).   

Recorreu-se a uma análise quantitativa e a um tipo de pesquisa de carácter 

exploratório e descritivo (Yin, 2011). Considera-se exploratório, na medida em que a 

temática do presentismo é algo recente na investigação em Portugal (Lima, Queirós, Borges 

& Abreu, 2019; Moreira, 2017) e, por isso, este estudo pretende ser mais um contributo para 

a compreensão do problema em questão, relacionando-o com outras variáveis, 

nomeadamente o clima percecionado nas organizações. Por outro lado, apresenta-se 

descritivo, dado que irá ser realizada uma descrição do fenómeno do presentismo entre os 

trabalhadores, assim como os aspetos que o associam ao clima percecionado em contexto de 

trabalho.  

Associado ao objeto de investigação e no seguimento dos objetivos explanados, serão 

consideradas como variáveis dependentes o presentismo organizacional e as perceções 

relativas ao clima no contexto de trabalho. Por outro lado, enquanto variáveis independentes, 

ou seja, caracterizadoras dos participantes, utilizar-se-á as variáveis disponibilizadas no 

questionário sociodemográfico (disponível no anexo 2).  

 

1.3 Caracterização dos Participantes 

A investigação teve como principal e único critério de inclusão o facto de os 

participantes terem de estar inseridos no mercado de trabalho, quer seja a trabalhar por conta 

própria, quer por conta de outrem e, por isso, serem detentores de um contrato.  

A amostra é constituída por 290 participantes, sendo 51% do género feminino e 49% 

do género masculino. Relativamente à idade, a amostra foi dividida em três grupos etários: 

dos 18 aos 35 anos (24.8%); dos 36 aos 50 anos (37.2%); e dos 51 aos 65 anos (37.9%). No 

que diz respeito ao estado civil, 64.1% são casados, 22.4% são solteiros, 7.2% encontram-

se em união de facto, 5.9% estão divorciados e apenas um participante é viúvo 

(0.3%). Destes, 1.4% detém o primeiro ciclo, 4.1% o segundo ciclo, 7.9% o terceiro ciclo, 

25.5% o ensino secundário, 17.9% um curso profissional, 2.8% um curso tecnológico, 29% 

uma licenciatura, 10.7% um mestrado e apenas dois participantes detém um doutoramento 

(0.7%). No âmbito do seu trabalho, 79.3% são detentores de um contrato efetivo, sendo que 
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os restantes se apresentam com contratos a termo (20.7%). Quanto ao tipo de empresa, 

verifica-se que 56.9% trabalham numa empresa privada e 41.7% trabalham numa empresa 

pública, sendo que apenas 1.4% trabalham em IPSS's. No que concerne à categoria 

hierárquica desempenhada numa organização, a maioria dos indivíduos (82.8%) ocupa a 

categoria de colaborador, 13.8% detém a categoria hierárquica de gestor/supervisor e apenas 

3.4% ocupa a categoria de diretor. Além disso, a maioria dos indivíduos trabalha a tempo 

inteiro (77.6%), verificando-se também que 16.9% dos participantes trabalham por turnos, 

4.1% trabalham a tempo parcial e apenas 1.4% com um horário flexível. Em relação à 

antiguidade na empresa, 43.4% estão na sua organização há mais de vinte anos, 33.1% estão 

entre um e dez anos, 19.3% estão entre onze e vinte anos e, por fim, 4.1% estão há menos 

de um ano na organização onde trabalha. No que toca às funções desempenhadas na 

organização, a presente amostra revela-se heterogénea, sendo as profissões mais descritas 

Enfermeiro/a, Professor/a, Técnico/a de Manutenção e Operário Fabril. Por último, a maioria 

dos indivíduos trabalham, por semana, 40 horas (56.2%) ou 35 horas (36.2%), sendo que 

apenas 4.8% trabalha menos de 35 horas e 2.8% mais de 40 horas por semana.  

 

1.4 Instrumentos Utilizados  

Antes de mais, recorreu-se a meios de comunicação social, nomeadamente contacto 

telefónico e email, para estabelecer o primeiro contacto com diferentes organizações e 

participantes, bem como conciliar disponibilidades. No caso das empresas, agendou-se uma 

reunião de explicitação de estudo e, no caso dos participantes, foram entregues os 

questionários, salvaguardando sempre a sua participação voluntária. Após a 

disponibilização, aos participantes, do consentimento livre e informado (anexo 1), 

administrou-se um questionário sociodemográfico (anexo 2), de modo a ser possível 

caracterizar a amostra e apurar a relação com as respetivas variáveis da investigação.  

Na elaboração da investigação, para além do questionário sociodemográfico, foram 

utilizados quatro instrumentos de medida: a Stanford Presenteeism Scale (SPS-6) (Koopman 

et al., 2002; Ferreira, Martinez & Sousa, 2010; Moreira, 2017) (anexo 3); a Escala First 

Organizational Culture Unified Search (FOCUS 93) (Neves, 2000) (anexo 4); e as Escalas 

de Auto-Relato, conhecidas por Quantitative Workload Inventory (QWI) (anexo 5) e 

Interpersonal Conflict At Work Scale (ICAWS) (anexo 5) (Spector & Jex, 1998).  
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1.4.1  Stanford Presenteeism Scale (SPS-6) 

O presente instrumento trata-se de uma escala que avalia as perdas de produtividade 

laboral, segundo dois fatores distintos: Presentismo Físico/Trabalho Completado (TC) 

e Presentismo Psicológico/Distração Evitada (DE) (Ferreira et al., 2010). Ora, o primeiro 

fator incide nas causas físicas do presentismo, correspondendo, assim, à quantidade de 

trabalho realizado sob efeito de doença ou outra condição médica. O segundo fator, por sua 

vez, prende-se com aspetos psicológicos, dizendo respeito à quantidade de concentração 

mobilizada para se produzir, na presença de um efeito causado pelo presentismo, isto é, 

dificuldade em trabalhar doente (Koopman et al., 2002). Cada um destes fatores é avaliado 

por três itens, o que totaliza 6 questões ancoradas numa escala, constituída por 5 modalidades 

de resposta – variando de 1 “discordo totalmente” a 5 “concordo totalmente” –, estando o 

fator Distração Evitada invertido. A pontuação total da escala corresponde à soma dos 

valores obtidos nas duas dimensões, sendo que quanto maior o valor total, maior a 

capacidade para se concentrar e executar o seu trabalho, ou seja, menor o efeito dos sintomas 

do presentismo (Laranjeira, 2013).   

Do ponto de vista das qualidades psicométricas, os fatores da escala apresentam 

valores do alpha de Cronbach acima de α =.80 e validade preditiva, propondo correlações 

significativas com diferentes dimensões de produtividade organizacional (Lofland, Pizzi & 

Frick, 2004). Comumente, a análise fatorial resultou numa solução de duas componentes que 

retratam 52.4% da variância explicada (Laranjeira, 2013). Assim, é possível inferir que 

estamos perante um excelente instrumento do ponto de vista psicométrico, sustentando a sua 

exequibilidade na saúde e produtividade (Koopman et al., 2002). É de ressaltar, ainda, que 

o instrumento, para além de se encontrar adaptado à população portuguesa (Ferreira et al., 

2010; Laranjeira, 2013; Borges, Abreu, Queirós, Mosteiro & Batista, 2016) foi alvo de 

reformulação, uma vez que se procedeu a alterações em relação à escala original, 

construindo-se mais cinco itens, com o intuito de medir uma nova dimensão, designada 

de presentismo psicológico (Moreira, 2017).  

 

1.4.2 First Organizational Culture Unfied Search (FOCUS 93) 

A presente escala pretende avaliar o clima percecionado numa organização, 

traduzindo a perceção descritiva que os colaboradores de uma organização detêm acerca do 

seu ambiente de trabalho. Assim, dedica-se aos aspetos do funcionamento diário das 

organizações, possibilitando, aos mesmos, fazerem uma avaliação do que acontece em 

termos da ação, bem como do comportamento decorrente.  
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O modelo concetual apresenta-se coerente, lógico e consistente, na medida em que 

operacionaliza as dimensões do ambiente no contexto de trabalho em quatro fatores: Apoio, 

Objetivos, Regras e Inovação (Neves, 2000). No que diz respeito ao fator Apoio 

(correspondente a uma consistência interna de α = .92), este traduz-se na orientação para as 

pessoas, compreensão e consideração interpessoal, participação, cooperação, confiança 

mútua, informalidade, clima aberto, apoio mútuo na resolução de problemas pessoais e 

profissionais, coesão grupal, entre outros. O fator Inovação (correspondente a uma 

consistência interna de α = .90) surge relacionado com a procura de novas informações no 

exterior, abertura à mudança, aspiração ao sucesso, tolerância à ambiguidade, conceção e 

desenvolvimento de alternativas, persistência em melhorias, encorajamento de assumir 

riscos, adoção de técnicas inovadoras, capacidade de resolução de problemas, exploração de 

novos mercados, visão positiva do conflito, direito ao erro, iniciativa, competitividade, 

criatividade, investigação e desenvolvimento. O fator Regras (correspondente a uma 

consistência interna de α = .84) está associado a segurança, estabilidade, racionalidade nos 

procedimentos, consistência, coerência, unidade de comando, divisão do trabalho, 

hierarquia, estandardização, formalização, aceitação e cumprimento de regras. Por último, o 

fator Objetivos (correspondente a uma consistência interna de α = .86) relaciona-se com o 

planeamento operacional, gestão por objetivos, recompensa com base em resultados, 

funcionalidade e plena utilização dos sistemas e da tecnologia.   

O presente instrumento encontra-se adaptado à população portuguesa e é constituído 

por uma escala de Likert, na qual os participantes se posicionam de 1 a 5, em que 1 indica 

“nunca” e 5 “sempre”.  

 

1.4.3 Interpersonal Conflict At Work Scale (ICAWS) e Quantitative Workload 

Inventory (QWI) 

As presentes escalas de autorrelato, traduzidas e adaptadas à população portuguesa, 

avaliam o clima organizacional, no âmbito dos Conflitos interpessoais e da 

Pressão/Sobrecarga de trabalho (Spector & Jex, 1998).  

De modo particular, a Interpersonal Conflict at Work Scale (ICAWS), constituída 

por 4 itens e 1 fator - Conflitos Interpessoais - foi construída para aferir a perceção de conflito 

no local de trabalho, medindo a frequência que os trabalhadores experienciam divergências 

ou maus tratos. A medição dos itens que compõem o instrumento é efetuada através de uma 

escala tipo Likert de cinco pontos – de 5 “concordo totalmente” a 1 “discordo totalmente” –

, permitindo ao indivíduo pontuar a frequência com que as situações ocorrem no seu local 
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de trabalho. O score total deste instrumento é obtido através da soma das frequências 

aferidas, oscilando entre um valor mínimo de 4, indicador de ausência de conflito, a um 

máximo de 20, em que scores elevados indicam conflitos frequentes com outros no local de 

trabalho. O coeficiente de consistência interna precisou-se em α = .74 (Spector & Jex, 1998). 

No que diz respeito à Quantitative Workload Inventory (QWI), esta foi construída 

para avaliar a carga de trabalho quantitativa. A mesma compõe-se por 5 itens e 1 fator, 

apelado de Pressão/Sobrecarga de Trabalho, em que é pedido ao trabalhador que indique a 

frequência com que o seu trabalho exige que se execute rapidamente as suas funções e que 

lhe deixa pouco tempo para a conclusão das tarefas (Spector & Jex, 1998). A medição dos 

respetivos itens é efetuada segundo uma escala tipo Likert de cinco pontos – de 5 “concordo 

totalmente” a 1 “discordo totalmente” –, possibilitando ao indivíduo pontuar a frequência 

com que cada situação ocorre no seu local de trabalho. O presente instrumento apresenta 

um valor de consistência interna de α = .82, no entanto a versão portuguesa do mesmo revela 

uma diminuição considerável (α = .67) relativamente à QWI original, constituindo-se, por 

isso, por 4 itens e não por 5, como na escala original.  
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Resultados 

 

Fazendo juz ao carácter quantitativo do presente trabalho de investigação, o 

tratamento de dados iniciou-se com a codificação das respostas dos participantes, a fim de 

realizar a análise das várias dimensões em estudo. É importante, desde já, salientar que todo 

o processo de análise foi realizado com recurso ao programa informático IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 26.0. 

Após a respetiva codificação, procedeu-se a uma recategorização das diferentes 

variáveis (com exceção do género, idade, estado civil e tipo de contrato), tornando os grupos 

equitativos entre si. Do mesmo modo, elaborou-se Análises Fatoriais Exploratórias para as 

diversas escalas, nomeadamente a Stanford Presenteeism Scale-6 (SPS-6), a First 

Organizational Culture Unified Search (FOCUS 93), a Interpersonal Conflict At Work Scale 

(ICAWS) e a Quantitative Workload Inventory (QWI). 

Recorreu-se, ainda, à verificação da normalidade, através dos testes Kolmogorov-

Smirnov e valores de assimetria e kurtose. Assegurada a normalidade, realizou-se 

Correlações de Pearson, percebendo se as perceções relativas ao clima têm impacto nos 

níveis de presentismo organizacionais e vice-versa, Análises de Variâncias (Anova’s 

Oneway) e Testes T de Student para Amostras Independentes, verificando diferenças de 

médias entre grupos, no que diz respeito à variável dependente. Por último, efetuou-se uma 

Regressão Linear Múltipla, com o intuito de perceber quanto do presentismo é explicado 

pelo clima organizacional e pelas diferentes variáveis sociodemográficas. Pela extensão da 

análise, são apresentados de seguida apenas os resultados referentes às variáveis 

sociodemográficas estudadas, ainda que a análise dos restantes dados (anexo 6) tenha sido 

efetuada.  

 

 

1. Análise Fatorial Exploratória (AFE) da Escala do Presentismo (SPS-6) 

 

Para a SPS-6 realizou-se uma AFE (Tabela 1) com rotação ortogonal varimax, onde 

se verificou uma solução fatorial de 2 componentes que explicam uma variância total de 

aproximadamente 56.81% (C1: s2 = 36.44%; C2: s2 = 20.37%), com KMO = .779,  𝜒2 (45) 

= 1028.03, p < .001, menor MSA de .707 e menor Comunalidade de .304. A escala final (α 

= .620) revela uma consistência interna moderada (C1: α = .821; C2: α = .775). Esta análise 
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revelou a existência de dois fatores, nomeadamente Presentismo Físico (Item 7, Item 8, Item 

9, Item 10, Item 11) e Presentismo Psicológico (Item 1, Item 3, Item 4, Item 5, Item 6). 

  

Tabela 1 

AFE: Matriz de componente rotativa da Escala SPS-6 com valores de saturação por item 

  Componente 

1 2 

SPS-6 Item 9: “Para mim trabalhar é mais uma obrigação do que 

realização profissional.” 

.831 .062 

SPS-6 Item 10: “O meu dia-a-dia de trabalho é um enorme 

pesadelo.” 

.808 .254 

SPS-6 Item 11: “Estou sempre desejoso que termine a minha 

jornada de trabalho.” 

.800 .156 

SPS-6 Item 8: “No meu trabalho não estou preocupado com o 

meu desempenho, mas com o salário ao fim do mês.” 

.719 .019 

SPS-6 Item 7: “No meu trabalho limito-me a cumprir o horário.” .651 .087 

SPS-6 Item 3: “O meu problema de saúde inibiu-me de tirar 

prazer do trabalho.” 

.097 .782 

SPS-6 Item 1: “Devido ao meu problema de saúde, as 

dificuldades que normalmente fazem parte do meu trabalho 

foram complicadas de gerir.” 

.015 .773 

SPS-6 Item 4: “Senti-me desesperado na concretização de 

determinadas tarefas de trabalho devido ao meu problema de 

saúde.” 

.142 .761 

SPS-6 Item 6: “Senti-me com energia suficiente para completar 

todo o meu trabalho apesar do meu problema de saúde.” 

.054 .728 

SPS-6 Item 5: “No trabalho consegui concentrar-me na 

concretização dos meus objetivos apesar do meu problema de 

saúde.” 

.197 .515 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 
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 Análise Fatorial Exploratória (AFE) da Escala FOCUS 93 

 

Para a FOCUS 93 realizou-se uma AFE (Tabela 2) com rotação ortogonal varimax, 

onde se verificou uma solução fatorial de quatro componentes que explicam uma variância 

total de aproximadamente 51.63% (C1: s2 = 30.61%; C2: s2 = 8.45%; C3: s2 = 6.89%; C4: 

s2 = 5.68%), com KMO = .897, 𝜒2 (276) = 2294.68, p < .001, menor MSA de .737 e menor 

Comunalidade de .289. A escala final (α = .893) revela uma consistência interna elevada, 

nomeadamente C1: α = .877; C2: α = .770; C3: α = .591; C4: α = .656. 

A análise revelou, então, a existência de quatro fatores, nomeadamente Apoio (Item 

1, Item 2, Item 3, Item 4, Item 12, Item 14, Item 16, Item 24, Item 33), Objetivos (Item 13, 

Item 15, Item 18, Item 23, Item 31, Item 36), Inovação (Item 25, Item 26, Item 27, Item 30)  

e Regras (Item 6, Item 7, Item 8, Item 9, Item 11). 

  

Tabela 2 

AFE: Matriz de componente rotativa da Escala FOCUS 93 com valores de saturação por item. 

  Componente 

1 2 3 4 

FOCUS_Item 2: “No meu trabalho, as pessoas com problemas 

pessoais são ajudadas.” 
.774 -.002 .073 .116 

FOCUS_Item 16: “No meu trabalho as chefias preocupam-se com 

os problemas pessoais dos subordinados.” 

.720 .262 .200 .014 

FOCUS_Item 12: “No meu trabalho são estimuladas críticas 

construtivas.” 

.715 .287 .193 .188 

FOCUS_Item 4: “No meu trabalho as pessoas que desejam 

progredir, são incentivadas pelos superiores.” 

.703 .231 .050 .177 

FOCUS_Item 1: “No meu trabalho, às pessoas que erram dá-se uma 

nova oportunidade.” 

.644 -.148 -.138 .085 

FOCUS_Item 24: “No meu trabalho procura-se resolver os 

conflitos interpessoais.” 

.644 .169 .413 -.002 

FOCUS_Item 3: “No meu trabalho as pessoas procuram sempre 

novas formas de realizar as suas tarefas.” 

.581 .111 .082 .294 

FOCUS_Item 33: “No meu trabalho as práticas de gestão permitem 

liberdade na sua forma de realização das tarefas.” 

.556 .149 .367 .054 
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FOCUS_Item 14: “No meu trabalho, a direção realça estabilidade 

na distribuição de tarefas.” 

.539 .144 .422 .374 

FOCUS_Item 36: “No meu trabalho existe competição entre os 

funcionários para obterem os melhores resultados.” 

-.104 .800 .079 .043 

FOCUS_Item 18: “No meu trabalho utiliza-se a competição entre 

colegas, com o intuito de elevar os padrões de desempenho.” 

.006 .775 -.082 .168 

FOCUS_Item 13: “No meu trabalho é avaliada a competitividade 

em comparação com outras organizações do mesmo tipo.” 

.285 .578 .073 .282 

FOCUS_Item 15: “No meu trabalho a avaliação é feita em função 

dos objetivos atingidos.” 

.405 .565 .175 .232 

FOCUS_Item 31: “No meu trabalho a recompensa depende do 

desempenho.” 

.252 .543 .173 -.024 

FOCUS_Item 23: “No meu trabalho existem critérios objetivos 

para avaliar o desempenho de cada um.” 

.227 .510 .339 .075 

FOCUS_Item 25: “. No meu trabalho as ordens são transmitidas 

hierarquicamente” 

.113 .019 .700 .087 

FOCUS_Item 27: “No meu trabalho as tarefas são executadas de 

acordo com o que está previamente definido.” 

.149 .075 .666 .291 

FOCUS_Item 26: “No meu trabalho o meio envolvente exige 

mudanças na organização onde trabalho.” 

.005 .094 .658 -.022 

FOCUS_Item 30: “No meu trabalho a organização procura novas 

oportunidades no meio exterior.” 

.153 .135 .414 .276 

FOCUS_Item 7: “No meu trabalho as tarefas a serem realizadas 

podem ser previstas.” 

.004 -.005 -.007 .800 

FOCUS_Item 9: “No meu trabalho recebe-se instruções precisas 

relacionadas com as tarefas a realizar.” 

.238 .238 .240 .540 

FOCUS_Item 11: “No meu trabalho a direção define os objetivos 

de cada trabalhador.” 

.219 .168 .292 .528 

FOCUS_Item 6: “No meu trabalho as pessoas são responsáveis 

pelo alcance dos seus próprios objetivos” 

.356 .112 -.050 .505 

FOCUS_Item 8: “No meu trabalho pode-se mudar de tarefa.” 
.035 .125 .329 .485 

Método de Extração: Analise de Componente Principal. 
Método de Rotação: Varimax com Normalidade de Kaiser. 
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 Análise Fatorial Exploratória (AFE) da Escala QWI e ICAWS 

 

Para as escalas ICAWS e QWI realizou-se uma AFE (Tabela 3) com rotação 

ortogonal varimax, onde se verificou uma solução fatorial de duas componentes que 

explicam uma variância total de aproximadamente 64.69% (C1: s2 = 37.97%; C2: s2 = 

26.72%), com KMO= .770, 𝜒2 (28) = 887.47, p <.001, menor MSA de .643 e menor 

Comunalidade de .460. A escala final (α = .742) com uma consistência interna moderada 

(C1: α = .872; C2: α = .731). Esta análise revelou a existência de dois fatores, nomeadamente 

Conflitos Interpessoais (Item 1, Item 2, Item 3, Item 4) e Sobrecarga de Trabalho (Item 5, 

Item 6, Item 7, Item 9). 

 

Tabela 3 

AFE: Matriz de componente rotativa da Escala ICAWS e QWI com valores de saturação por item. 

  Componente 

1 2 

ICAWS Item 3: “No meu trabalho as pessoas são rudes comigo” .892 .076 

ICAWS Item 2: “No meu trabalho as pessoas gritam-me com frequência” .884 -.057 

ICAWS Item 1: “Normalmente, no meu trabalho discutem muito comigo” .812 .075 

ICAWS Item 4: “No meu trabalho as pessoas fazem-me coisas 

desagradáveis” 
.807 .137 

QWI Item 6: “O meu trabalho exige de mim um grande esforço” -.035 ,863 

QWI Item 9: “Normalmente, no meu trabalho tenho de fazer mais do que 

aquilo que consigo realizar de forma eficaz” 
.077 .734 

QWI Item 5: “O meu trabalho requer rapidez de execução” .038 .709 

QWI Item 7: “O meu trabalho deixa-me pouco tempo para realizar as 

minhas tarefas pessoais” 
.111 .669 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
Método de Rotação: Varimax com Normalidade de Kaiser. 
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 Estudos correlacionais entre as dimensões do Presentismo e as dimensões do 

Clima Organizacional 

 

Apresentam-se, de seguida, os resultados dos estudos correlacionais entre as 

dimensões do Presentismo (Físico e Psicológico) e as dimensões do Clima Organizacional, 

nomeadamente Apoio, Objetivos, Inovação e Regras, assim como Conflitos Interpessoais e 

Sobrecarga de Trabalho. Para a sua análise, recorreu-se ao Coeficiente de Correlação de 

Pearson. 

De acordo com a Tabela 4, o Presentismo Físico correlaciona-se positivamente com 

a dimensão da Escala de Autorrelato ICAWS Conflitos Interpessoais (r = .135, p = .023, r2 

= .018). Por outro lado, o Presentismo Físico correlaciona-se negativamente com as 

dimensões Apoio (r = -.354, p <.001, r2= .125), Objetivos (r = - .123, p = .040, r2=.015) e 

Regras (r = -.177, p = .003, r2= .031), não apresentando valores estatisticamente 

significativos em relação às dimensões Inovação e Sobrecarga de Trabalho.  

Ainda, no que diz respeito à tabela 4, o Presentismo Psicológico correlaciona-se 

negativamente com duas dimensões referentes à Escala FOCUS 93, nomeadamente Apoio 

(r = -.196, p = .001, r2= .038) e Objetivos (r = -.141, p = .019, r2 = .020), não apresentando 

uma relação estatisticamente significativa com as dimensões Inovação e Regras. Por sua vez, 

apresenta correlações positivas com a dimensão Sobrecarga de Trabalho (r = .238, p < .001, 

r2 = .057), não evidenciando relações estatisticamente significativas com a dimensão 

Conflitos Interpessoais. 

  

Tabela 4 

Correlações entre as dimensões da FOCUS 93, ICAWS e QWI com as dimensões da SPS-6 

 
Presentismo Físico Presentismo Psicológico 

FOCUS_Apoio Pearson correlation -.354** -.196** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 

N 275 273 

FOCUS_Objetivos Pearson correlation -.123* -.141* 

Sig. (2-tailed) .040 .019 

N 278 277 

FOCUS_Inovação Pearson correlation -.116 -.050 

Sig. (2-tailed) .052 .400 

N 283 281 
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FOCUS_Regras Pearson correlation -.177** -.047 

Sig. (2-tailed) .003 .430 

N 281 279 

ICAWS_Conflitos Pearson correlation .135* .087 

Sig. (2-tailed) .023 .143 

N 284 282 

QWI_Sobrecarga Pearson correlation .075 .238** 

Sig. (2-tailed) .210 .000 

N 284 282 

 

 

 Regressão Linear Múltipla - Variáveis Sociodemográficas, Clima e Presentismo 

 

Após a realização de uma Regressão Linear Múltipla, cujo objetivo se foca em 

identificar quais os preditores que explicam o presentismo organizacional e o seu respetivo 

peso. As variáveis selecionadas para possíveis preditores são as diferentes dimensões 

respeitantes ao clima organizacional, bem como as variáveis sociodemográficas, 

enumeradas acima. 

Em concordância com a tabela 5, verifica-se um valor de relação múltipla de R = .43 

e R2 = .18, sendo que o modelo de predição da dimensão do clima Apoio explica 18% da 

variável dependente (Presentismo Físico e Psicológico). A partir dos resultados expressos, 

pode-se constatar que a variável Apoio (β = -.391, p < .001) é o único preditor significativo 

do Presentismo Físico e Psicológico. No entanto, o mesmo não se sucede com outras 

dimensões referentes ao clima, nomeadamente Objetivos (β = -.050, p = .472), Inovação (β 

= .039, p = .562), Regras (β = .048, p = .509), Conflitos Interpessoais (β = .097, p = .099) e 

Sobrecarga de Trabalho (β = .101, p = .082). Assim, níveis mais elevados de Presentismo 

(Físico e Psicológico) correspondem a níveis mais baixos de Apoio.  

  

Tabela 5 

Sumarização do Modelo da Regressão Linear Múltipla 

Modelo R2 R2 ajustado F p 

1 .183 .163 9.458 .000 
a Preditores (Constante), FOCUS_Apoio, FOCUS_Objetivos, FOCUS_Inovação, FOCUS_Regras, 

ICAWS_Conflitos, QWI_Sobrecarga. 
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 Tabela 6 

Coeficientes da Regressão Linear Múltipla 

 B Desvio Padrão Beta t p 

(Constante) 30.355 2.466  12.308 .000 

FOCUS_Apoio -.309 .058 -.391 -5.305 .000 

FOCUS_Objetivos -.055 .077 -.050 -.720 .472 

FOCUS_Inovação .076 .132 .039 .580 .562 

FOCUS_Regras .074 .112 .048 .662 .509 

ICAWS_Conflitos .156 .094 .097 1.656 .099 

QWI_Sobrecarga .171 .098 .101 1.744 .082 

 

 

 Test T de Student – Presentismo e Variáveis Sociodemográficas 

 

A realização dos Testes T de Student teve como objetivo verificar se existem 

diferenças significativas entre as diferentes variáveis sociodemográficas (nomeadamente 

Género, Tipo de Empresa, Categoria Hierárquica e Tipo de Horário) e a Escala SPS-6, 

referente às dimensões Presentismo Físico e Presentismo Psicológico. 

  

Tabela 7 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Género e as Dimensões da SPS-6 

 t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 

Presentismo Físico -.630 283 .529 --- 

Presentismo Psicológico 1.831 281 .068 --- 

  

De acordo com a tabela 7, não existem diferenças significativas entre a dimensão 

Presentismo Físico e Presentismo Psicológico e a variável sociodemográfica – Género [t 

(283) = -.630, p = .529; t (281) = 1.831, p = .068]. De modo particular, indivíduos do género 

feminino (M = 9.63, DP = 3.51; M = 16.30, DP = 2.49) e masculino (M = 9.91, DP = 3.82; 

M = 15.76, DP = 2.48) apresentam valores idênticos no que diz respeito ao Presentismo 

Físico e Psicológico. 
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Tabela 8 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Tipo de Empresa e as Dimensões da SPS-6 

  t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 

Presentismo Físico 1.064 279 .288 --- 

Presentismo Psicológico .180 277 .857 --- 

 

Os resultados não se revelam estatisticamente significativos [t (279) = 1.064, p = 

.288; t (277) = .180, p = .857], revelando valores idênticos de Presentismo Físico e 

Psicológico em indivíduos que trabalham em organizações privadas (M = 10.01, DP = 3.70; 

M = 16.05, DP = 2.61), comparativamente com organizações públicas (M = 9.53, DP = 3.59; 

M = 16.00, DP = 2.35). 

  

Tabela 9 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Categoria Hierárquica e as Dimensões da SPS-6 

  t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 

Presentismo Físico -1.927 282 .055 --- 

Presentismo Psicológico -.077 280 .939 --- 

  

De acordo com a tabela 9, não existem diferenças significativas entre indivíduos com 

categorias hierárquicas superiores e indivíduos com categorias hierárquicas inferiores, no 

que respeita ao Presentismo Físico e Presentismo Psicológico [t (282) = -1.927, p = .055; t 

(280) = -.077, p = .939]. Deste modo, pressupõe-se que indivíduos com cargos de ordem 

superior (M = 8.83, DP = 3.54; M = 16.02, DP = 2.29) e indivíduos com cargos de ordem 

inferior (M = 9.94, DP = 3.66; M = 16.05, DP = 2.55) revelam valores similares de 

Presentismo Físico e Psicológico. 

  

Tabela 10 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Tipo de Horário e as Dimensões da SPS-6 

 t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 

Presentismo Físico -.467 283 .641 --- 

Presentismo Psicológico -1.339 281 .182 --- 

  

Na tabela 10, não se revelam diferenças estatisticamente significativas entre 

indivíduos com horários a tempo inteiro e indivíduos com outro tipo de horário, 
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relativamente ao Presentismo Físico e Psicológico [t (283) = -.467, p = .641; t (281) = - 

1.339, p = .182]. Especificamente, indivíduos que trabalham a tempo inteiro (M = 9.71, DP 

= 3.73; M = 15.93, DP = 2.56) e com outro tipo de horário (M = 9.95, DP = 3.40; M = 16.41, 

DP = 2.27) evidenciam valores semelhantes de Presentismo Físico e Psicológico.  

 

 

 Test T de Student – Clima Organizacional e Variáveis Sociodemográficas 

 

Por outro lado, tendo como propósito examinar se existem diferenças estatisticamente 

significativas entre as variáveis sociodemográficas supramencionadas e as dimensões das 

Escalas FOCUS 93, ICAWS e QWI, alusivas ao clima organizacional, efetuou-se, 

novamente, Testes T de Student. 

  

Tabela 11 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Género e as Dimensões da FOCUS 93, ICAWS e QWI 

 t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 

FOCUS_Apoio -2.279 278 .023 .27 

FOCUS_Objetivos -2.889 281 .004 .71 

FOCUS_Inovação -2.982 286 .003 .54 

FOCUS_Regras -1.969 283 .050 --- 

ICAWS_Conflitos -2.215 287 .028 .45 

QWI_Sobrecarga 1.870 287 .076 --- 

 

Na tabela 11, evidenciam-se diferenças significativas entre indivíduos do género 

feminino e masculino, nas dimensões Apoio [t (278) = -2.279, p =.023, d = .27], Objetivos 

[t (281) = -2.889, p =.004, d = .71], Inovação [t (286) = -2.982, p =.003, d = .54] e Conflitos 

Interpessoais [t (287) = -2.215, p =.028, d = .45]. De modo particular, os indivíduos do 

género masculino (M = 30.76, DP = 5.98; M = 18.93, DP = 4.30; M = 14.13, DP = 2.28; M 

= 7.58, DP = 3.01) revelam, respetivamente, mais Apoio, Objetivos, Inovação e Conflitos 

Interpessoais, em comparação com indivíduos do género feminino (M = 29.14, DP= 5.93; 

M = 17.48, DP = 4.16; M = 13.31, DP = 2.43; M = 6.82, DP = 2.83). Por outro lado, a tabela 

11 destaca a inexistência de resultados estatisticamente significativos entre as dimensões 

Regras e Género [t (283) = -1.969, p = .050], bem como Sobrecarga de Trabalho e Género 

[t (287) = 1.870, p = .076]. Com isto, realçam-se valores idênticos de Regras e Sobrecarga 
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de Trabalho em indivíduos do sexo masculino (M = 17.50, DP = 3.35; M = 12.65, DP = 

2.78) e feminino (M =16.78, DP = 2.84; M= 13.26, DP = 2.98). 

 

Tabela 12 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Tipo de Empresa e as Dimensões da FOCUS 93, ICAWS e 

QWI 

 t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 

FOCUS_Apoio 3.152 276 .002 .93 

FOCUS_Objetivos 5.444 277 .000 1.37 

FOCUS_Inovação 2.376 282 .018 .44 

FOCUS_Regras 3.877 279 .000 .81 

ICAWS_Conflitos 2.401 283 .017 .49 

QWI_Sobrecarga -.497 284 .619 --- 

  

A tabela 12 apresenta, num primeiro momento, resultados estatisticamente 

significativos entre a variável Tipo de Empresa e as seguintes dimensões: Apoio [t (276) = 

3.152, p = .002, d = .93]; Objetivos [t (277) = 5.444, p < .001, d = 1.37]; Inovação [t (282) 

= 2.376, p = .018, d = .44]; Regras [t (279) = 3.877, p < .001, d = .81]; e Conflitos 

Interpessoais [t (283) = 2.401, p = .017, d = .49]. Por outras palavras, isto significa que 

indivíduos que trabalham em organizações privadas (M = 30.84, DP = 5.51; M = 19.35, DP 

= 4.00; M = 14.01, DP = 2.35; M = 17.75, DP = 2.76; M = 7.58, DP = 2.99) reportam, 

respetivamente, mais Apoio, Objetivos, Inovação, Regras e Conflitos Interpessoais, em 

comparação com indivíduos que trabalham em organizações públicas (M = 28.57, DP = 6.44; 

M = 16.56, DP = 4.18; M = 13.33, DP = 2.42; M = 16.32, DP = 3.40; M = 6.74, DP = 2.82). 

Além disso, é possível verificar que, de acordo com a tabela 12, não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre indivíduos de organizações privadas e organizações 

públicas, no que toca à Sobrecarga de Trabalho [t (284) = -.497, p = .619]. Este facto remete 

para uma perceção equitativa de Sobrecarga de Trabalho por parte dos indivíduos de 

organizações privadas (M = 12.92, DP = 2.58) e públicas (M = 13.09, DP = 3.18). 

  

Tabela 13 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Categoria Hierárquica e as Dimensões da FOCUS 93, 

ICAWS e QWI 

 t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 
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FOCUS_Apoio 3.525 278 .000 1.39 

FOCUS_Objetivos 1.830 280 .068 --- 

FOCUS_Inovação 1.276 285 .203 --- 

FOCUS_Regras 1.929 282 .055 --- 

ICAWS_Conflitos -1.129 286 .260 --- 

QWI_Sobrecarga .988 286 .324 --- 

 

De acordo com a tabela 13, evidenciam-se resultados estatisticamente significativos 

entre a variável sociodemográfica, intitulada de Categoria Hierárquica e a dimensão Apoio 

[t (278) = 3.525, p < .001, d = 1.39]. Deste modo, indivíduos com a categoria hierárquica de 

ordem superior (M = 32.74, DP = 5.73) expressam, significativamente, mais Apoio, em 

comparação com indivíduos de ordem inferior (M = 29.40, DP = 5.91). Além disso, não se 

verificam resultados estatisticamente significativos entre a variável Categoria Hierárquica e 

as dimensões Objetivos [t (280) = 1.830, p = .068], Inovação [t (285) = 1.276, p = .203], 

Regras [t (282) = 1.929, p = .055], Conflitos Interpessoais [t (286) = -1.129, p = .260] e 

Sobrecarga de Trabalho [t (286) = .988, p = .324]. Sendo assim, afere-se valores similares 

no que diz respeito às dimensões Objetivos, Inovação, Regras, Conflitos Interpessoais e 

Sobrecarga de Trabalho, por parte de indivíduos com Categoria Hierárquica de Ordem 

Superior (M = 19.23, DP = 3.47; M = 14.12, DP = 2.38; M = 17.94, DP = 2.87; M = 6.76, 

DP = 2.35; M = 13.35, DP = 2.98, respetivamente) e de Ordem Inferior (M = 18.00, DP = 

4.40; M = 13.65, DP = 2.37; M = 17.00, DP = 3.12; M = 7.28, DP = 3.05; M = 12.90, DP = 

2.87, respetivamente). 

  

Tabela 14 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Tipo de Horário e as Dimensões da FOCUS 93, ICAWS e 

QWI 

 t gl Sig. (2-tailed) d de Cohen 

FOCUS_Apoio -.895 278 .371 --- 

FOCUS_Objetivos -2.199 281 .029 .64 

FOCUS_Inovação 1.019 286 .309 --- 

FOCUS_Regras -1.946 283 .053 --- 

ICAWS_Conflitos -2.741 88 .007 .73 

QWI_Sobrecarga 1.048 287 .295 --- 
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Por último, a tabela 14 demonstra diferenças estatisticamente significativas entre 

indivíduos com horário a tempo inteiro e com outros tipos de horário, no que concerne às 

variáveis Objetivos [t (281) = -2.199, p = .029, d = .64], bem como Conflitos Interpessoais 

[t (88)= -2.741, p = .007, d = .73]. Com isto, observa-se que indivíduos que trabalham com 

outro tipo de horário (M = 19.22, DP = 4.74; M = 8.18, DP = 3.48, respetivamente) revelam 

mais Objetivos e Conflitos Interpessoais do que indivíduos que trabalham a Tempo Inteiro 

(M = 17.89, DP = 4.10; M = 6.90, DP = 2.70, respetivamente). No entanto, não se verificam 

resultados estatisticamente significativos entre Tipo de Horário e as seguintes dimensões: 

Apoio [t (278) = -.895, p =.371], Inovação [t (286) = 1.019, p =.309], Regras [t (283) = -

1.946, p = .053] e Sobrecarga de Trabalho [t (287) = 1.048, p = .295] Assim, evidenciam-se 

perceções equivalentes de Apoio, Inovação, Regras e Sobrecarga, por parte de indivíduos 

que trabalham a tempo inteiro (M = 29.78, DP = 5.99; M = 13.79, DP = 2.22; M = 16.94, 

DP = 3.06; M = 13.06, DP = 2.95, respetivamente) ou com outro tipo de horário (M = 30.55, 

DP = 6.03; M = 13.45, DP = 2.90; M = 17.80, DP = 3.24; M = 12.63, DP = 2.68, 

respetivamente). 
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Discussão 

 

 

 Impacto do clima organizacional no presentismo 

 

Em conformidade com os resultados evidenciados, relembra-se que o Presentismo 

Físico correlaciona-se positivamente com Conflitos Interpessoais e negativamente com 

Apoio, Objetivos e Regras, não apresentando correlações em relação à Inovação e 

Sobrecarga de Trabalho. Por outro lado, o Presentismo Psicológico correlaciona-se 

negativamente com Apoio e Objetivos e positivamente com Sobrecarga de Trabalho, não 

revelando relações significativas no que toca às dimensões Inovação, Regras e Conflitos 

Interpessoais. 

Ao longo das últimas décadas, inúmeras investigações salientaram que as 

características do trabalho podem gerar um impacto profundo no bem-estar dos 

trabalhadores, afetando a sua saúde e motivação (Bakker & Demorouti, 2007).   

De acordo com Lima e seus colaboradores (2016), entende-se por conflitos 

interpessoais todos aqueles que possuem caráter relacional e que, portanto, ocorrem entre as 

pessoas, entre um grupo e uma pessoa, assim como entre uma organização e um grupo. Com 

interferências no desenvolvimento do trabalho, um conflito implica a desorganização de 

todos os membros da equipa (Amestoy, Backes, Martini, Meirelles & Trindade, 2014), 

prejudicando a motivação e o desempenho dos trabalhadores, e potenciando níveis mais 

elevados de stress nos mesmos, com efeitos na saúde física, mental e psicológica (Moraes, 

2016). Sendo a Escala do Presentismo dividida em duas dimensões - Trabalho Completado, 

correspondente ao Presentismo Físico, e Distração Evitada, referente ao Presentismo 

Psicológico –, os estudos supramencionados possibilitam, por um lado, uma justificação para 

a existência de uma relação entre Presentismo Físico e Conflitos Interpessoais e, por outro, 

um questionamento face à não existência de relação entre Presentismo Psicológico e 

Conflitos. Neste sentido, este resultado poderá dever-se à não atribuição de sintomas 

psicológicos ao exercício da prática profissional.  

Gosselin e Lauzier (2011) afirmam que a carga de trabalho é uma condição que pode 

interferir nos níveis de presentismo organizacional. Böckerman e Laukkanen (2010) 

comprovaram que longas horas de trabalho, horas extras frequentes, extensas semanas de 

trabalho e o desfasamento entre a quantidade de horas desejadas e trabalhadas potenciam a 

ocorrência do presentismo em diferentes organizações. Dado que a sobrecarga pode levar a 
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uma falta de controlo sobre o próprio trabalho que, por sua vez, produz repercussões, não só 

somáticas, mas também psicológicas no indivíduo (Lautert et al., 1999), é plausível afirmar 

que a presente literatura, não só corrobora a existência de uma relação positiva entre 

Sobrecarga de Trabalho e Presentismo Psicológico, como também contesta a ausência de 

uma relação negativa entre a mesma dimensão do clima e Presentismo Físico.  

Para além disso, a ausência de Apoio, definida pela inexistência de um clima aberto, 

cooperativo, participativo, informal e apoiante (Neves, 2000), assim como de coesão grupal 

(Gosselin & Lauzier, 2011) contribui, segundo Leineweber et al. (2011), para um maior risco 

de presentismo. Num estudo com trabalhadores australianos foi descoberto que a perceção 

de níveis mais altos de apoio está associada a um declínio do fenómeno descrito (Krpalek, 

Meredith & Ziviani, 2014). Deste modo, é concebível comprovar a existência de correlações 

negativas entre o Presentismo na sua íntegra e Apoio. Ainda, no que diz respeito às variáveis 

preditoras do presentismo, verificamos que as variáveis sociodemográficas – nomeadamente 

Género, Tipo de Empresa, Categoria Hierárquica e Tipo de Horário – e as dimensões 

correspondentes ao clima – como Objetivos, Regras, Inovação, Conflitos e Sobrecarga – não 

predizem o presentismo. Este encontra-se apenas associado à dimensão Apoio, na qual 

Caverley, Cunningham e MacGregor (2007) afirmam que o baixo apoio social foi 

identificado como um antecedente do presentismo organizacional.  

O fator Regras, por sua vez, é traduzido por estandardização, formalização, divisão 

do trabalho, cumprimento de regras, entre outros (Neves, 2000). De acordo com Cunha e 

seus colaboradores (2016), determinadas características organizacionais, como a 

centralização e a formalização, foram consideradas causadoras de stress. Os altos níveis de 

stress, ao serem fundamentais para a compreensão da perda de produtividade devido ao 

presentismo (Demerouti, Le Blanc, Bakker, Schaufeli & Hox, 2009), podem contrariar a não 

existência de resultados significativos entre a dimensão Regras e Presentismo Psicológico. 

Júnior, Melo e Aguiar (2020) inferem ainda que tanto o ambiente, como as condições de 

trabalho detêm um papel essencial no surgimento de acidentes e doenças profissionais. 

Estando a redução da produtividade organizacional relacionada com um aumento de riscos 

profissionais, como, por exemplo, um maior número de acidentes de trabalho (Cunha et al., 

2016), é possível considerar os efeitos negativos do ambiente e condições de trabalho no 

Presentismo Físico e vice-versa, fundamentando o resultado encontrado. 

O fator Objetivos encontra-se, segundo Neves (2000), relacionado com o 

planeamento operacional, gestão por objetivos e recompensa com base em resultados. A 

existência de ambiguidade em relação aos objetivos afeta a compreensão dos trabalhadores 
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sobre o que se espera que façam, gerando incertezas sobre como alcançar os próprios 

objetivos, sobre como o seu desempenho será avaliado e quais as consequências para o 

cumprimento ou incumprimento dos mesmos (Rogalsky, Doherty & Paradis, 2016). Autores 

como Chu, Lee e Hsu (2006) descobriram que a ambiguidade estava negativamente 

associada à disposição do trabalhador para exibir um comportamento contribuidor de bem-

estar social e psicológico da organização. Bergamini (2010) constata que o conflito e, 

consequentemente, o stress, pode gerar-se caso o trabalhador sinta um certo desalinhamento 

entre os objetivos individuais e organizacionais. Sendo o stress um importante fator para a 

compreensão da perda de produtividade devido ao presentismo (Demerouti et al., 2009), é 

legítimo assistir-se a associações negativas entre a dimensão Objetivos e Presentismo – 

Físico e Psicológico.  

Finalmente, os resultados não revelam a existência de relação entre o fenómeno do 

Presentismo - Físico e Psicológico - e a dimensão Inovação, referente ao Clima 

Organizacional e vice-versa. Schaufeli e Salanova (2007) indicam que indivíduos dedicados 

ao seu trabalho não tencionam deixar a sua organização, revelando-se trabalhadores felizes, 

satisfeitos, proativos e com ótima saúde mental. O facto de uma empresa ser considerada 

inovadora e estimular o pensamento criativo dos seus colaboradores, pode resultar em níveis 

mais elevados de engagement dos indivíduos. Sendo este conceito caracterizado por energia, 

envolvimento e eficácia profissional (Maslach & Leiter, 2008), a presente literatura contraria 

a ausência de uma relação negativa entre as variáveis referidas. Contudo, o resultado 

apresentado poderá relacionar-se com as características da amostra, sendo esta constituída, 

maioritariamente, por indivíduos de meia-idade, muitas vezes estereotipados como 

comodistas. 

 

 Relação entre presentismo organizacional e variáveis sociodemográficas 

 

Segundo os resultados encontrados, recorde-se que não se verificam resultados 

significativos entre Presentismo Físico e Psicológico e as variáveis sociodemográficas 

Género, Tipo de Empresa, Categoria Hierárquica e Tipo de Horário.  

A inexistência de diferenças entre indivíduos do género feminino e masculino no que 

toca às dimensões do Presentismo não é consistente com a literatura, pois era de esperar 

níveis de presentismo mais elevados nos homens, uma vez que as mulheres, face à 

predominância do género masculino no contexto profissional, preocupam-se, 

maioritariamente, em investir no trabalho para se revelarem competentes (verificando-se um 
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desempenho nunca abaixo do esperado), de modo a esbaterem as diferenças entre géneros, 

nomeadamente em termos de cargo e de salário (Sobral, Gonçalves & Coimbra, 2009). Pelo 

contrário, autores como Gosselin e Lauzier (2011) mencionam maiores níveis de 

presentismo em trabalhadores de meia idade e mais velhos, do sexo feminino e com filhos. 

No entanto, a “hipótese de similaridades de género”, recentemente desenvolvida, alega que 

existem diferenças psicológicas relativamente pequenas ou desprezíveis, que têm vindo a 

diminuir ao longo dos anos, fruto da transformação dos papéis sociais (Joel et al., 2015), 

sustentando-se, assim, o resultado encontrado. 

Por outro lado, não se observam diferenças entre indivíduos de organizações privadas 

e públicas, relativamente ao Presentismo Físico e Psicológico. Quando falamos em 

organizações, inevitavelmente abordamos os indivíduos que as representam e que lhes 

atribuem uma personalidade própria (Vieira R. & Vieira, S., 2004). Sendo o presentismo 

definido como “o problema de os trabalhadores estarem no trabalho, mas não funcionarem 

plenamente, devido a doenças ou outras condições médicas, físicas ou psicológicas” (Hemp, 

2004, p.49), torna-se credível afirmar que o tipo de empresa pode não interferir na presença 

do fenómeno, uma vez que o mesmo deriva, em grande parte, das condições físicas e 

psicológicas dos trabalhadores - unidade particular -, e não da organização -  unidade como 

um todo – , mesmo que esta seja constituída pelos respetivos colaboradores, corroborando o 

resultado encontrado. 

Além disso, afere-se que os resultados não revelam diferenças significativas entre os 

grupos que compõem as dimensões do Presentismo e os grupos que constituem a variável 

sociodemográfica Categoria Hierárquica. Evidências claras mostram que, tanto a gestão 

como a liderança têm impacto na saúde psicológica do trabalhador (Robertson & Flint-

Taylor, 2009), assim como nos níveis de presentismo organizacionais (Nyberg, Westerlund, 

Magnusson Hanson & Theorell, 2008). Gerentes e supervisores têm um papel crucial em 

ajudar os colaboradores a equilibrar as exigências profissionais e reduzir a incerteza, o 

conflito e as situações ambíguas, fomentando o bem-estar físico e mental no trabalho 

(Gilbreath, 2004). Se atentarmos aos dias de hoje, apercebemo-nos de que a liderança nas 

organizações é caracterizada como apoiante e recorre, progressivamente, ao processo de 

coaching, o que apoia a não existência de diferenças entre indivíduos com categorias 

hierárquicas distintas, no que respeita ao Presentismo (Físico e Psicológico). 

De acordo com Gosselin e Lauzier (2011), o horário laboral traduz-se numa condição 

que pode interferir nos níveis de presentismo organizacionais. Tratando-se de um fenómeno 

relativamente frequente na nossa sociedade, o sistema de turnos emergiu, graças às fortes 
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motivações económicas e à necessidade de prestar um serviço 24 horas em diferentes 

profissões, nomeadamente ligadas à saúde. Porém, estes ritmos de trabalho apresentam 

fortes desvantagens, sobretudo em termos de ritmo de sono, pois o corpo não se adapta 

facilmente a horários irregulares, principalmente quando se tratam de turnos com sistema de 

rotação (Ruete, Chicharro, Arce & Vázquez, 1989). Sendo o trabalho por turnos um stressor 

na vida profissional, a literatura apresentada não confirma a ausência de diferenças entre 

indivíduos que trabalham a tempo inteiro ou com outro tipo de horário, no que diz respeito 

ao Presentismo (Físico e Psicológico). Note-se que uma percentagem significativa de 

indivíduos que trabalham num sistema de horário por turnos relata uma série de transtornos, 

principalmente de ordem física, mas também psicológica (Lautert et al., 1999), o que, do 

mesmo modo, pode contradizer o resultado encontrado.   

 Por fim, é fundamental salvaguardar que a ausência de resultados entre as variáveis 

sociodemográficas e Presentismo (Físico e Psicológico) pode ser fruto do desconhecimento 

por parte dos trabalhadores do termo e da não relação de sintomas (como, por exemplo, 

desespero e ansiedade) a possíveis doenças ligadas ao mesmo. Igualmente, pode dever-se à 

escassez de estudos sobre as consequências do presentismo organizacional para a saúde 

(Aronsson & Gustafsson, 2005). 

 

 Relação entre clima organizacional e variáveis sociodemográficas 

 

Conforme a análise dos resultados, recorde-se que existem resultados significativos 

entre: Apoio, Objetivos, Inovação e Conflitos Interpessoais e a variável Género; Apoio, 

Objetivos, Inovação, Regras e Conflitos Interpessoais e a variável Tipo de Empresa; Apoio 

e a variável Categoria Hierárquica; e, por fim, Objetivos e Conflitos Interpessoais e a 

variável Tipo de Horário.  

Em primeiro lugar, os resultados demonstram haver diferenças significativas entre 

homens e mulheres, no que toca às dimensões Apoio, Objetivos, Inovação e Conflitos 

Interpessoais. Hoje em dia, as empresas, para conseguirem sobreviver e atingir um certo 

nível de competitividade organizacional, devem concentrar-se no desenvolvimento e 

motivação constante dos seus colaboradores, assim como na promoção de um ambiente 

favorável entre os mesmos. No entanto, apesar do género feminino, ao longo das últimas 

décadas conquistar espaços sociais, profissionais, culturais e políticos que, tradicionalmente, 

eram reservados apenas ao género masculino, ainda vigora o fenómeno da segregação 

ocupacional nas organizações, em que as mulheres ocupam postos de trabalho menos 



34 
 

qualificados e remunerados, em comparação com os homens (Cavazotte, Oliveira & 

Miranda, 2010).  Em conformidade com a ilação anterior, as mulheres podem, logicamente, 

sentir uma falta de compreensão para com elas, o que pode justificar os níveis superiores de 

Apoio sentidos pelos homens, no presente estudo. Do mesmo modo, estas exibem 

preferências por atividades mais distantes do chão de fábrica, onde as recompensas estão, 

maioritariamente, relacionadas com as condições de trabalho e com o relacionamento com 

os colegas (Abu-Saad & Isralowitz, 1997). Estando a dimensão Objetivos associada a uma 

recompensa com base em resultados (Neves, 2000), é plausível afirmar que a literatura 

apresentada suporta os resultados encontrados, em que os homens revelam mais Objetivos 

comparativamente às mulheres. Em última instância, os níveis superiores de Inovação, 

relatados por indivíduos do género masculino, podem advir dos estereótipos sexuais, os 

quais as mulheres continuam a enfrentar, ainda que a um nível diminuto. Acredita-se que as 

mulheres têm traços de personalidade relacionados com habilidades sociais (como a 

sensibilidade, afetividade e compassividade), enquanto os homens dispõem de traços 

associados à competência (por exemplo, assertividade, atividade, objetividade e 

racionalidade), sendo estes últimos mais apropriados para ambientes profissionais (Ruble & 

Ruble, 1982). Defende-se ainda que os homens tendem a ser mais competitivos e dominantes 

do que as mulheres, já que estas tendem a ter medo do sucesso, inibidor do seu desempenho 

real em ambientes de realização (Horner, 1972). Desta forma e dada a definição de Inovação 

proposta por Neves (2000), é possível justificar o resultado encontrado. Por último, 

conforme Basow e Rubenfield (2003), as mulheres, em comparação com os homens, 

utilizam linguagem mais expressiva e educada, nomeadamente em situações de conflito. 

Face há diversidade de estudos existentes acerca dos estilos de liderança do conflito entre 

diferentes géneros, observou-se, genericamente, que não há diferenças entre os estilos 

preferidos pelos homens ou pelas mulheres, com a exceção de que as mulheres têm maior 

tendência para utilizar uma estratégia de negociação, ao invés de confrontação (McIntyre, 

2007). Assim sendo, é altamente provável que as mesmas não revelem tantos Conflitos 

Interpessoais, em relação aos homens, suportando-se, assim, o resultado encontrado. A 

crescente preocupação em intervir nas organizações, com vista a reduzir o preconceito de 

género, poderá servir de suporte à não existência de diferenças entre homens e mulheres, no 

que toca à dimensão Sobrecarga de Trabalho. As intervenções, destinadas à promoção de 

equidade entre homens e mulheres, atenuam ou eliminam as desvantagens sistémicas com 

que as mulheres se esforçam progressivamente, assim como incluem iniciativas destinadas 
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à crescente representação das mesmas e à redução das disparidades nos resultados ligados à 

sua carreira e ao seu tratamento (Caleo, Madeline & Heilman, 2019).  

Por outro lado, os resultados revelam diferenças significativas entre os indivíduos 

que trabalham em organizações públicas e privadas, relativamente a cinco dimensões do 

clima organizacional: Apoio, Objetivos, Inovação, Regras e Conflitos. Segundo Porter, 

Steers, Mowday e Boulian (1974), o compromisso organizacional refere-se à força de 

identificação e envolvimento de uma organização, que se pode manifestar através de uma 

forte crença e aceitação dos objetivos e valores organizacionais, da disposição para exercer 

esforços em nome da organização e, por último, de um desejo de permanecer dentro da 

mesma. No caso de organizações públicas, que promovem, maioritariamente, valores 

destinados ao serviço público e ao bem da sociedade, é particularmente imperativo, segundo 

os autores, que os trabalhadores possuam níveis elevados de comprometimento 

organizacional. Todavia, os poucos estudos que comparam diretamente os níveis de 

comprometimento entre o setor público e o setor privado realçam que os trabalhadores do 

setor privado demonstram níveis mais altos de comprometimento organizacional (Zeffane, 

1994). Tendo em conta a definição da dimensão Objetivos, propostas por Neves (2000), 

pode-se afirmar que a falta de compromisso organizacional, por parte dos trabalhadores de 

organizações públicas, justifica os níveis inferiores de Objetivos. Muito provavelmente, 

dever-se-á ao fraco vínculo estabelecido entre a gestão pública e os respetivos colaboradores 

(Buchanan, 1974), o que, por sua vez, pode justificar os níveis inferiores na dimensão Apoio, 

quando comparado com organizações privadas. A inovação, no setor público, é vista como 

o fator que contribui para a qualidade dos serviços públicos e para a capacidade de resolução 

de problemas (De Vries, Bekkers & Tummers, 2016). Sendo o processo de inovação 

individual no setor público restringido por um maior número de barreiras, em comparação 

com o setor privado (Fernandez & Moldogaziev, 2012), é possível comprovar os maiores 

níveis de Inovação observados por indivíduos que trabalham em organizações privadas, uma 

vez que a literatura apresentada vai ao encontro do conceito de Inovação (Neves, 2000). Para 

além disso, averigua-se que as organizações do setor público assumem um carácter mais 

burocrático, dispondo de procedimentos mais formais quanto à tomada de decisões, assim 

como menos flexíveis e mais avessas ao risco, quando comparadas com organizações do 

setor privado (Bozeman & Kingsley, 1998). Salles (2014) afirma que quanto maior a 

dimensão da burocratização numa organização, menor a dimensão humana, limitando o 

indivíduo ao cumprimento de regulamentos e procedimentos organizacionais. Atendendo à 

definição de Regras (Neves, 2000), a presente literatura opõe-se perante os níveis superiores 
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da respetiva dimensão, mencionados por indivíduos que trabalham em organizações 

privadas. Simultaneamente, poderá servir como justificação para os níveis equivalentes de 

Regras, mencionados por trabalhadores – homens e mulheres – com diferentes categorias 

hierárquicas e tipos de horário distintos, pois a presença da dimensão depende do tipo de 

empresa, ao invés das características dos trabalhadores. Por fim, num estudo de Brewer e 

Lam (2009), verificou-se que os funcionários públicos favoreciam mais fortemente uma 

abordagem integradora de solução de problemas, marcada por uma troca de informações, 

procura de alternativas e um alcance de uma solução admissível para todos. Deste modo, a 

literatura indicada poderá suportar o resultado encontrado, em que trabalhadores de 

organizações privadas revelam mais Conflitos Interpessoais do que trabalhadores de 

organizações públicas. 

A ausência de diferenças significativas entre indivíduos de organizações privadas e 

públicas, no que respeita à Sobrecarga de Trabalho, pode ser justificada pela relação positiva 

que a autoeficácia expõe perante o sentimento de realização e bem-estar pessoal (Bandura, 

1997). Indivíduos que acreditam nas suas capacidades lidam com tarefas difíceis, 

reconhecendo-as como desafios possíveis de serem controlados e administrando 

corretamente os consequentes stressores (Carlotto, Dias, Batista & Diehl, 2015). Sendo a 

carga de trabalho um stressor que depende da autoeficácia do trabalhador, é percetível não 

se verificar diferenças entre indivíduos de diferentes tipos de empresas, relativamente à 

variável Sobrecarga de trabalho.  

No que respeita à Categoria Hierárquica, constata-se que quanto mais elevado o nível 

hierárquico de um indivíduo, mais este perceciona a sua organização como menos autoritária 

e mais orientada para as pessoas (Payne & Mansfield, 1973). Assente na revisão 

bibliográfica apresentada, sustenta-se o resultado encontrado, em que indivíduos com cargos 

de ordem superior expressam mais Apoio, comparativamente com indivíduos com cargos de 

ordem inferior. Segundo Clark (1998), indivíduos que recebem salários mais elevados – e 

que se encontram, normalmente, associados a cargos hierárquicos de nível superior – 

revelam estar mais satisfeitos com as práticas atuais de supervisão e políticas 

organizacionais, assim como não evidenciam conflitos com o coletivo de trabalho. Contudo, 

em qualquer organização, baixos níveis de conflito provocam estagnação, tomada de 

decisões empobrecidas e falta de eficácia, enquanto que dispor de conflito em demasia 

conduz a organização ao caos (Hampton, Summer & Webber, 1973). Não obstante, a 

existência de um certo nível de conflito permite à organização alcançar elevados níveis de 

eficácia, o que pode servir de justificação para as perceções equivalentes de Conflitos entre 
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indivíduos com categorias hierárquicas distintas. De outro modo, os trabalhadores adotam 

um comportamento inovador no trabalho, com o intuito de melhorar a eficácia e a eficiência 

no desempenho das suas funções (Welbourne, Johnson & Erez, 1998). Este tipo de 

comportamento, ao possibilitar os trabalhadores – sejam eles chefes ou colaboradores – de 

beneficiar do mesmo, através de avaliações positivas e reconhecimento social (Schuh, 

Zhang, Morgeson, Tian & van Dick, 2018), suporta a não existência de diferenças 

significativas entre indivíduos com cargos de ordens distintas, no que toca à dimensão 

Inovação. A preocupação das organizações em adotar modelos de gestão com base em 

indicadores de desempenho organizacional (Ferreira et al., 2008) pode justificar os níveis 

idênticos de Objetivos, por parte de indivíduos com cargos de ordens distintas.  

Além disso, os resultados revelam diferenças significativas entre indivíduos com 

diferentes tipos de horário, relativamente às dimensões Objetivos e Conflitos Interpessoais. 

Apesar das fortes adversidades originadas pelo trabalho por turnos, afere-se que duas das 

grandes vantagens centram-se, segundo diversos trabalhadores, numa maior produtividade e 

remuneração (Rodrigues, 1998). Atendendo à definição de Objetivos – apoiada numa 

recompensa com base em resultados –, proposta por Neves (2000), é concebível corroborar 

os maiores níveis de Objetivos, sentidos pelos indivíduos com outro tipo de horário, com 

base na literatura apresentada. Em contrapartida, o trabalhador que se sujeita a outro tipo de 

horários como, por exemplo, o trabalho por turnos, revela um maior potencial para 

comprometer os seus papéis de companheiro social (Rodrigues, 1998). Tendo em conta a 

presente afirmação, é admissível suportar os maiores níveis de Conflitos por parte de 

indivíduos que trabalham por turnos, dado que os colaboradores, ao não conseguirem 

funcionar como companheiros para com a sua equipa de trabalho, gerarão, certamente, mais 

discordâncias e conflitos.   

Em última instância, os resultados evidenciam perceções idênticas de Apoio, 

Inovação, Regras e Sobrecarga, por parte de trabalhadores com horário a tempo inteiro ou 

com outro tipo de horário. Hoje em dia, as empresas preocupam-se, progressivamente, em 

tornar os horários de trabalho e as suas exigências conciliáveis com as necessidades 

individuais dos trabalhadores, bem como com as suas atividades pessoais (Sousa, 2006). 

Esta particular atenção por parte das mesmas pode servir como justificação para as perceções 

equivalentes, por parte de trabalhadores que trabalham a tempo inteiro ou com outro tipo de 

horário (como, por exemplo, trabalho por turnos), relativamente às dimensões Apoio e 

Sobrecarga de Trabalho. Do mesmo modo, pode servir de suporte à não existência de 

diferenças significativas entre indivíduos com categorias hierárquicas distintas, no que diz 



38 
 

respeito à dimensão Sobrecarga de Trabalho, fruto do gradual cuidado em igualar as 

exigências organizacionais. Autores como Prata e Silva (2013) demonstraram que os 

trabalhadores que se sujeitam, por exemplo, a turnos rotativos são os que se encontram 

menos satisfeitos com o seu horário de trabalho e, consequentemente, os que mais desejam 

mudar para um horário de trabalho considerado normal. Cunha e colaboradores (2016) 

afirmam que uma das causas do fenómeno da satisfação profissional centra-se a nível 

organizacional, nomeadamente em termos de perspetivas de evolução de carreira, o que pode 

ir ao encontro da definição de Inovação, proposta por Neves (2000). Assim sendo, a literatura 

apresentada opõe-se aos níveis equivalentes da dimensão Inovação, por parte de indivíduos 

com horários a tempo inteiro ou com outros tipos de horário, sendo estes cada vez mais 

procurados na atualidade. 
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Considerações Finais 

 

O presente estudo, ao estudar o presentismo e o clima organizacional, destaca, como 

principais resultados:  

(1) Associações significativas e positivas entre as dimensões Conflitos Interpessoais 

e Presentismo Físico; a Sobrecarga de Trabalho com o Presentismo Psicológico; e ainda, 

associações significativas e negativas entre as dimensões Apoio e Objetivos com 

Presentismo (Físico e Psicológico) e Regras com o Presentismo Físico; 

(2) A influência de determinadas variáveis sociodemográficas demonstrou-se 

pertinente para explicar o Clima Organizacional. Mais precisamente, a variável Género 

relaciona-se com as dimensões Apoio, Objetivos, Inovação e Conflitos Interpessoais; o Tipo 

de Empresa com as dimensões Apoio, Objetivos, Inovação, Regras e Conflitos Interpessoais; 

a Categoria Hierárquica com a dimensão Apoio; por último, o Tipo de Horário com as 

dimensões Objetivos e Conflitos Interpessoais.  

(3) No que concerne à preditibilidade das dimensões do clima organizacional e das 

variáveis sociodemográficas selecionadas, verifica-se que a dimensão Apoio explica 18% 

do Presentismo (Físico e Psicológico), constituindo-se, assim, como único preditor 

significativo do fenómeno. Melhor dizendo, caso exista um clima de Apoio nas 

organizações, sentir-se-á índices menos elevados de Presentismo Físico ou Psicológico. 

Mesmo que o fenómeno do presentismo possa parecer uma atitude positiva no seio 

dos trabalhadores, no fundo, a sua presença constitui um elevado custo económico para as 

empresas (Nahar, 2018). Assiste-se, desde a última década, a um crescimento exponencial 

da investigação sobre a temática, fruto de um interesse cada vez maior em compreender os 

antecedentes do presentismo, em termos de características pessoais e de trabalho, bem como 

das respetivas consequências, no que toca a possíveis efeitos para a saúde dos trabalhadores 

e produtividade das organizações (Lohaus & Habermann, 2018). Investir no sentido de 

serem realizados mais estudos alusivos a este fenómeno é imprescindível, uma vez que a 

presença de um trabalhador doente numa organização afeta, não só a quantidade, mas 

também a qualidade do trabalho exercido. Além disso, torna-se igualmente importante 

adaptar as políticas de ausência por doença das organizações e procedimentos de 

monitorização para abranger esta tendência crescente no dia a dia organizacional, assim 

como desenvolver políticas de gestão, de modo a aumentar a conscientização sobre a saúde 

mental e bem-estar no local de trabalho (Collins & Cartwright, 2012). Sendo o bem-estar 
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reconhecido, pela OMS, como um importante marcador psicossocial da saúde, é de sublinhar 

o papel exercido nos resultados de produtividade associados ao presentismo e às relações 

empregado-empregador (Brown et al., 2011). Posto isto, é essencial ajustar-se as soluções 

para os diferentes indivíduos e ambientes de trabalho, diversificando a forma de avaliar a 

produtividade e eficiência organizacional, afastando-se da típica tendência de utilizar os 

dados apenas referentes à ausência, sem ter em conta as visões dos trabalhadores (Baker-

McClearn et al., 2010).  

De seguida, apresentam-se as principais limitações e dificuldades encontradas na 

presente investigação, assim como propostas de sugestões futuras. Em primeiro lugar, 

relativamente às características da presente amostra, considera-se de conveniência, dado o 

método de recolha de dados snow ball e com pouca representatividade nos grupos referentes 

a determinadas variáveis – como, por exemplo, tipo de horário –, não garantindo a 

generalização dos resultados. Deste modo, assume-se, à partida, como um estudo meramente 

exploratório. Em segundo lugar, destaca-se como outra limitação a complexidade da 

Stanford Presenteeism Scale (SPS-6) (Koopman et al., 2002; Ferreira et al., 2010; Moreira, 

R. & Gonçalves, C., 2017), referente ao presentismo, e a consequente dificuldade na 

compreensão das respetivas dimensões, por parte dos participantes do estudo. A escala 

utilizada reporta o presentismo como “bom”, no sentido de denotar a eficácia dos 

trabalhadores, mesmo quando estes se encontram doentes. No entanto, a maioria dos estudos 

consultados refere o presentismo como “mau”, ou seja, trabalhar doente e não ser eficaz. 

Assim sendo, seria importante definir rigorosamente o conceito de presentismo, pouco 

consensual e generalizado, até mesmo na comunidade académica, com vista a desenvolver 

instrumentos de medida para este fenómeno. Por último, a utilização da First Organizational 

Culture Unified Search (FOCUS 93) (Neves, 2000), apesar de ter sido adaptada ao presente 

estudo, revelou fortes restrições, fruto da sua complexidade/dificuldade de diferenciação das 

várias dimensões, sentidas pelos participantes. Uma possível sugestão de melhoria, centra-

se na utilização da Medida Organizacional do Clima (OCM), que consiste em 17 escalas, 

divididas em quatro quadrantes: Relações Humanas, que inclui escalas que pretendem medir 

o envolvimento, autonomia, suporte de supervisão, integração, bem-estar e treino; Processo 

Interno, cujas escalas medem a formalização e tradição; Sistemas Abertos, com escalas para 

medir a reflexividade, inovação & flexibilidade e foco externo; e Objetivo Racional, que 

integra escalas para medir a clareza dos objetivos organizacionais, pressão para produzir, 

esforço, qualidade, eficiência e feedback sobre o desempenho organizacional (Patterson, 

Warr & West, 2004). A utilização desta medida permite ao investigador estudar o clima 
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organizacional, incidindo na escala mais adequada, consoante determinada dimensão. Por 

exemplo, um indivíduo que pretenda apenas estudar a inovação do clima organizacional, 

deve concentrar-se nas escalas do quadrante relativo aos Sistemas Abertos (Patterson et al., 

2004). 

Apesar do presente estudo evidenciar resultados exploratórios interessantes, seria 

relevante, numa perspetiva futura, efetuar-se uma comparação entre organizações que atuem 

na prevenção de doenças físicas e psicológicas com organizações que não o fazem, como é 

o caso da Alemanha que vivencia a existência de Presentismo Físico por não recorrer a 

programas de saúde (Cooper & Dewe, 2008). O baixo envolvimento no trabalho/baixo 

engagement foi fortemente relacionado com níveis crescentes de presentismo para os 

trabalhadores americanos, tendo um maior efeito sobre o Presentismo Psicológico quando 

comparado ao Físico (Garczynski, Waldrop, Rupprecht & Grawitch, 2013). Assim, a 

inclusão do engagement, como fator mediador do comportamento presentista, pode fornecer 

informações úteis para que os gerentes desenvolvam estratégias que minimizem as 

consequências negativas – nomeadamente, o impacto na produtividade laboral – associadas 

à escassez de recursos. Do mesmo modo, a não existência de diferenças significativas entre 

os grupos, essencialmente no que diz respeito ao Presentismo Psicológico, desancadeou 

hesitações quanto ao conhecimento, por parte dos participantes, do significado do termo. 

Desta forma, considera-se oportuno, em futuras investigações, incluir uma vertente 

qualitativa, percebendo realmente se não existem diferenças significativas ou se os 

participantes apenas não têm noção do que é vivenciar Presentismo Psicológico, devido à 

perceção subjetiva das doenças e ao alerta dado pelo presente estudo, no que respeita ao 

desconhecimento do termo. 

Em suma, é importante refletir sobre a estimativa efetuada pela Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP), apontando para um custo de 300 milhões de euros por ano, às 

organizações, devido ao fenómeno do presentismo, associado, nomeadamente, ao stress 

(Silva, 2014). Tendo em conta a presença deste panorama, a OPP elaborou o programa 

“Healthy Workplaces”, com o intuito de reconhecer e distinguir as organizações portuguesas 

com contributos notáveis e inovadores para a segurança, bem-estar e saúde, física e mental, 

no trabalho (OPP, 2015). Fica assim estabelecido o desafio para a intervenção 

intencionalizada, por parte dos profissionais de Psicologia que intervêm nos contextos 

organizacionais e do trabalho, com vista à promoção da qualidade de vida dos trabalhadores, 

de forma a que a atividade profissional surja como uma dimensão estruturante da sua 

realização pessoal e familiar (Gonçalves & Coimbra, 2007). 
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Anexos 

 

 

Anexo 1: Consentimento Informado 

No âmbito da minha dissertação de mestrado, estou a desenvolver, sob a orientação científica 

do Professor Doutor Carlos Gonçalves, um estudo acerca do presentismo1 e do clima das 

organizações. Sumariamente, o objetivo principal desta investigação visa compreender 

como o clima socioemocional das organizações e dos contextos de trabalho poderá ou não 

contribuir para os níveis de presentismo dos colaboradores. 

Assim, vimos solicitar a sua colaboração voluntária nesta investigação através do 

preenchimento de três breves questionários, com a duração aproximada de 15 minutos. Os 

dados recolhidos são confidenciais e, em momento algum, os/as participantes serão 

identificados/as, de acordo com o regulamento de proteção de dados em vigor. 

Caso pretenda aceder ao estudo após a sua conclusão, poderá contactar-me através do 

seguinte correio eletrónico: up201508170@fpce.up.pt 

Ao assinar esta declaração, declara que: 

1. Conhece os objetivos gerais do estudo, assim como as condições de participação; 

2. Aceita participar voluntariamente no estudo; 

3. Aceita responder, de forma livre, aos respetivos questionários, uma vez que todos os 

dados serão anónimos e confidenciais. 

 

 

Porto,                            

 

Assinatura: 

 

 

 

1 Presentismo organizacional refere-se ao comportamento de ir trabalhar em situação de doença física, psicológica ou por acomodação, 

limitando-se à presença (por ex. “marcar ponto…”) sem se envolver ativamente na atividade profissional, ou seja  “presença ausente” de 

colaboradores (Johns, 2010; Moreira, 2017). 
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Anexo 2: Questionário Sociodemográfico 

 

Questionário Sociodemográfico  

  

1. Género:  Feminino      Masculino                   Outro  

  

2. Idade: ____ anos  

  

3. Estado Civil:   

Solteiro(a)      União de Facto   Casado(a)  

Divorciado(a)/Separado(a)     Viúvo(a)  

  

4. Habilitações Literárias:  

1º ciclo      2ºciclo    3ºciclo     Ensino Secundário         

Curso Profissional   Curso Tecnológico    Licenciatura  

  Mestrado      Doutoramento  

  

5. Tipo de Contrato:   

 Contrato a Termo           Contrato Efetivo    Outro: 

Qual?_________________  

6. Tipo de Empresa (ex: IPSS, Cooperativa, Privada, Pública): 

_________________  

7. Categoria Hierárquica:  

       Diretor                      Chefia/Supervisor              Colaborador  
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8. Tipo de Horário:  

 Tempo Inteiro   Tempo Parcial    Horário Flexível 

 Turnos Rotativos 

  

9. Antiguidade na Empresa: ________  

  

10. Função na Empresa: _______________________________  

  

11. Número de horas de trabalho por semana: ________  
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Anexo 3: SPS-6 

 

Stanford Presenteeism Scale-6 (SPS-6)  

(Koopman et al., 2002; Ferreira, Martinez & Sousa, 2010; Moreira, R. & Gonçalves, C., 

2017)  

 Considerando o(s) problema(s) de saúde mencionado(s) anteriormente, bem como o seu 

desempenho profissional nos últimos meses, posicione-se, consoante as seguintes 

afirmações:  
   Discordo  Discordo  Nem Concordo   Concordo  Concordo   

 Totalmente  nem   Totalmente  

Discordo  

Devido ao meu problema 

de saúde, as dificuldades 

que normalmente fazem 

parte do meu trabalho 

foram mais complicadas 

de gerir.  

    

  

  

      

Apesar do meu problema 

de saúde consegui 

terminar as tarefas 

difíceis do trabalho.  

          

O meu problema de 

saúde inibiu-me de tirar 

prazer do trabalho.  

  

          

Senti-me desesperado na 

concretização de 

determinadas tarefas de 

trabalho devido ao meu 

problema de saúde.  

  

          

No trabalho, consegui 

concentrar-me na 

concretização dos meus 

objetivos, apesar do meu 

problema de saúde.  

  

          

Senti-me com energia 

suficiente para completar 

todo o meu trabalho, 

apesar do meu problema 

de saúde.  

  

          

No meu trabalho limito-

me a cumprir o horário.  

          



56 
 

  

No meu trabalho não 

estou preocupado com o 

meu desempenho, mas 

com o salário ao fim do 

mês.  

  

          

Para mim trabalhar é 

mais uma obrigação do 

que realização pessoal.  

  

          

O meu dia-a-dia de 

trabalho é um enorme 

pesadelo.  

  

          

Estou sempre desejoso 

que termine a minha 

jornada de trabalho.  
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Anexo 4: FOCUS 93 

 

Focus 93 (Neves, 2000)  

  

Apresentar-lhe-ei, nas páginas seguintes, um conjunto de questões alusivas à 

organização onde trabalha. A sua resposta depende da sua opinião acerca da organização 

como um todo, e não apenas do departamento/secção onde está inserido. Assinale, com uma 

cruz, desde concordo totalmente a discordo totalmente, a alternativa que lhe parece estar 

mais de acordo, consoante a sua posição.   

 Concordo 

totalmente Concordo 

Por vezes 

concordo Discordo 

Discordo 

Totalmente 

1. No meu trabalho, 

às pessoas que 

erram dá-se uma 

nova 

oportunidade.  

          

2. No meu trabalho, 

as pessoas com 

problemas 

pessoais são 

ajudadas.  

          

3. No meu trabalho 

as pessoas 

procuram sempre 

novas formas de 

realizar as suas 

tarefas.  

          

4. No meu trabalho 

as pessoas que 

desejam 

progredir, são 

incentivadas 

pelos superiores.  

          

5. No meu trabalho 

as pessoas 

procuram novas 

formas de 

resolver os 

problemas que 

vão surgindo.  

          

6. No meu trabalho 

as pessoas são 

responsáveis pelo 

alcance dos seus 
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próprios 

objetivos.  

7. No meu trabalho 

as tarefas a serem 

realizadas podem 

ser previstas.  

          

8. No meu trabalho 

pode-se mudar de 

tarefa.  

          

9. No meu trabalho 

recebe-se 

instruções 

precisas 

relacionadas com 

as tarefas a 

realizar.  

          

10. No meu trabalho 

o desempenho 

individual é 

avaliado.  

          

11. No meu trabalho 

a direção define 

os objetivos de 

cada trabalhador.  

          

12. No meu trabalho 

são estimuladas 

críticas 

construtivas.  

          

13. No meu trabalho 

é avaliada a 

competitividade 

em comparação 

com outras 

organizações do 

mesmo tipo.  

          

14. No meu trabalho, 

a direção realça 

estabilidade na 

distribuição de 

tarefas.  

          

15. No meu trabalho a 

avaliação é feita 

em função dos 

objetivos 

atingidos.  
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16. No meu trabalho 

as chefias 

preocupam-se 

com os problemas 

pessoais dos 

subordinados.  

          

17. No meu trabalho 

as exigências 

externas 

pressionam a 

inovação e a 

mudança.  

          

18. No meu trabalho 

utiliza-se a 

competição entre 

colegas, com o 

intuito de elevar 

os padrões de 

desempenho.  

          

19. No meu trabalho 

a direção 

estabelece os 

objetivos a 

alcançar.  

          

20. No meu trabalho 

tem-se uma ideia 

clara dos 

critérios com que 

o desempenho 

será avaliado.  

          

21. No meu trabalho 

as instruções são 

transmitidas por 

escrito.  

          

22. No meu trabalho 

as situações 

imprevistas que 

fogem ao controle 

pessoal 

proporcionam 

boas 

oportunidades 

para mudar de 

contexto de 

trabalho.  
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23. No meu trabalho 

existem critérios 

objetivos para 

avaliar o 

desempenho de 

cada um.  

          

24. No meu trabalho 

procura-se 

resolver os 

conflitos 

interpessoais.  

          

25. No meu trabalho 

as ordens são 

transmitidas 

hierarquicamente.  

          

26. No meu trabalho 

o meio envolvente 

exige mudanças 

na organização 

onde trabalho.  

          

27. No meu trabalho 

as tarefas são 

executadas de 

acordo com o que 

está previamente 

definido.  

          

28. No meu trabalho 

encoraja-se novas 

ideias em relação 

à forma de 

organização do 

trabalho.  

          

29. No meu trabalho 

tem que se 

produzir 

resultados de 

acordo com 

padrões 

específicos.  

          

30. No meu trabalho 

a organização 

procura novas 

oportunidades no 

meio exterior.  

          

31. No meu trabalho 

a recompensa 
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depende do 

desempenho.  

32. No meu trabalho 

a direção segue 

as regras 

estabelecidas.  

          

33. No meu trabalho 

as práticas de 

gestão permitem 

liberdade na sua 

forma de 

realização das 

tarefas.  

          

34. No meu trabalho 

existe consenso 

quanto aos 

objetivos 

definidos para o 

trabalho.  

          

35. No meu trabalho 

a direção 

aproveita bem as 

capacidades dos 

seus 

trabalhadores 

para melhorar os 

seus serviços.  

          

36. No meu trabalho 

existe competição 

entre os 

funcionários para 

obterem os 

melhores 

resultados.  

          



62 
 

Anexo 5: QWI e ICAWS 

 

QWI e ICAWS (Spector & Jex, 1998)  

  

De seguida, são disponibilizadas nove questões sobre o ambiente de trabalho em que 

está inserido. A sua resposta depende da opinião que tem acerca da forma como observa o 

clima no seu local de trabalho. Assinale, com uma cruz, desde concordo totalmente a 

discordo totalmente, a alternativa que lhe parece estar mais de acordo, consoante a sua 

posição.   
     

  Concordo 

Totalmente Concordo 

Por vezes 

concordo Discordo 

Discordo 

Totalmente 

1.  Normalmente, no 

meu trabalho 

discutem muito 

comigo.  

          

2.  No meu trabalho as 

pessoas gritam-me 

com frequência.  

          

3.  No meu trabalho as 

pessoas são rudes 

comigo.  

          

4.  No meu trabalho as 

pessoas fazem-me 

coisas 

desagradáveis.  

          

5.  O meu trabalho 

requer rapidez de 

execução.  

          

6.  O meu trabalho 

exige de mim um 

grande esforço.  

          

7.  O meu trabalho 

deixame pouco 

tempo para realizar 

as minhas tarefas 

pessoais.  

          

8.  Normalmente, no 

meu trabalho há 

tarefas relevantes 

para ser realizadas.  
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9.  Normalmente, no 

meu trabalho tenho 

de fazer mais do que 

aquilo que consigo 

realizar de forma 

eficaz.  
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Anexo 6: Tabelas Resultados Não Interpretados 

 

Tabela 15 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Estado Civil e as Dimensões da SPS-6  

 

   t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

Presentismo Físico  1.188 282 .236  ---  

Presentismo Psicológico  .638 280 .524 ---  

 

 

Tabela 16 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Estado Civil as Dimensões da FOCUS 93, ICAWS e QWI 

 

  t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

FOCUS_Apoio  -1.040 277 .299  ---  

FOCUS_Objetivos  -.424 280 .672 ---  

FOCUS_Inovação  -.422  285 .674 ---  

FOCUS_Regras  .470 282 .639 ---  

ICAWS_Conflitos  -.616 286 .538 ---  

QWI_Sobrecarga  .575 286 .566  ---  

 

 

Tabela 17 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Tipo de Contrato e as Dimensões da SPS-6  

 

   t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

Presentismo Físico  -.155 282 .877  ---  

Presentismo Psicológico  .744 280 .457 ---  

 

 

Tabela 18 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Tipo de Contrato e as Dimensões da FOCUS 93, ICAWS e 

QWI 

 

  t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

FOCUS_Apoio  2.890 277 .004 1.05 

FOCUS_Objetivos  2.317 280 .021 .71 

FOCUS_Inovação  602 285 .548 ---  

FOCUS_Regras  3.990  282 .000 1.02 

ICAWS_Conflitos  1.132 286 .259 ---  

QWI_Sobrecarga  -1.361 286 .175 ---  
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Tabela 19 

Medidas descritivas para Tipo de Contrato e as Dimensões da FOCUS 93, ICAWS e QWI 

 

 Tipo de Contrato N Média Desvio Padrão 
Erro Padrão da 

Média 

Apoio 
Termo 60 31.9167 5.45021 .70362 

Efetivo 219 29.4201 6.05076 .40887 

Objetivos 
Termo 58 19.3448 4.15300 .54532 

Efetivo 224 17.8929 4.27813 .28584 

Regras 
Termo 59 18.5424 2.94385 .38326 

Efetivo 225 16.7689 3.06331 .20422 

 

 

Tabela 20 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Antiguidade na Empresa e as Dimensões da SPS-6  

 

   t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

Presentismo Físico  .435 283 .664 ---  

Presentismo Psicológico  .032 281 .975 ---  

 

 
Tabela 21 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Antiguidade na Empresa e as Dimensões da FOCUS 93, 

ICAWS e QWI 

 

 

 

Tabela 22 

Teste T de Student para Amostras Independentes: Número de Horas de Trabalho por Semana e as Dimensões 

da SPS-6 

 

   t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

Presentismo Físico  -1.355 283 .177 ---  

Presentismo Psicológico  .706 281 .481 ---  

 

  

  t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

FOCUS_Apoio  1.586 278 .114 --- 

FOCUS_Objetivos  1.227 281 .221 --- 

FOCUS_Inovação  .347 286 .729 --- 

FOCUS_Regras  1.366 283 .173 --- 

ICAWS_Conflitos  1.612 287 .108 --- 

QWI_Sobrecarga  -.524 287 .601 --- 
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Tabela 23  

Teste T de Student para Amostras Independentes: Número de Horas de Trabalho por Semana e as Dimensões 

da FOCUS 93, ICAWS e QWI 

 

 

Tabela 24 

Medidas descritivas para Número de Horas de Trabalho por Semana e as Dimensões da FOCUS 93, ICAWS 

e QWI 

 

 
Nº de Horas de 

Trabalho por Semana 
N Média Desvio Padrão 

Erro Padrão da 

Média 

Objetivos 
<=35 110 16.8273 4.17476 .39805 

>=40 173 19.0462 4.13130 .31410 

Inovação 
<=35 115 13.2000 2.47159 .23048 

>=40 173 14.0520 2.27797 .17319 

Regras 
<=35 115 16.6522 3.05518 .28490 

>=40 170 17.4588 3.11914 .23923 

Conflitos 

Interpessoais 

<=35 116 6.5431 2.85106 .26471 

>=40 173 7.6243 2.92600 .22246 

 
 

Tabela 25 

Teste ANOVA One-Way: Idade e as Dimensões da SPS-6 

 

    F gl Sig.  η 

Presentismo Físico  

Entre Grupos  .147 2 .864 --- 

Nos Grupos    282    

Total    284    

Presentismo Psicológico  

Entre Grupos  .894 2 .410 --- 

Nos Grupos    280    

Total   282    

 

 

 t  gl  Sig. (2-tailed)  d de Cohen  

FOCUS_Apoio  -1.892 278 .060 --- 

FOCUS_Objetivos  -4.386 281 .000 1.09 

FOCUS_Inovação  -3.004 286 .003 .55 

FOCUS_Regras  -2.160 283 .032 .46 

ICAWS_Conflitos  -3.111 287 .002 .64 

QWI_Sobrecarga  1.767 287 .078 ---  
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Tabela 26 

Teste ANOVA One-Way: Idade e as Dimensões FOCUS 93, QWI e ICAWS  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 27 

Teste ANOVA One-Way: Habilitações Literárias e as Dimensões da SPS-6 

 

  gl F Sig. η 

Presentismo Físico Entre Grupos 2 2.594 .077 --- 

Nos Grupos 282    

Total 284    

Presentismo Psicológico Entre Grupos 2 1.956 .143 --- 

Nos Grupos 280    

Total 282    

 

 

 

 

  

    gl F Sig.  η 

FOCUS_Apoio 

Entre Grupos  2 .946 .389 --- 

Nos Grupos   272     

Total   274     

FOCUS_Objetivos 

Entre Grupos  2 .164 .849 --- 

Nos Grupos   280     

Total  282  
 

  
 

 Entre Grupos 2 1.006 .347 --- 

FOCUS_Inovação Nos Grupos 285    

 Total 287    

 Entre Grupos 2 .394 .675 --- 

FOCUS_Regras Nos Grupos 282    

 Total 284    

 Entre Grupos 2 1.806 .166 --- 

ICAWS_Conflitos Nos Grupos 286    

 Total 288    

 Entre Grupos 2 2.092 .780 --- 

QWI_Sobrecarga Nos Grupos 286    

 Total 288    
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Tabela 28 

Teste ANOVA One-Way: Habilitações Literárias e as Dimensões FOCUS 93, QWI e ICAWS  

 

  gl F Sig. η 

FOCUS_Apoio Between 

Groups 
2 .085 .919 

--- 

Within 

Groups 
277   

 

Total 279    

FOCUS_Objetivos Between 

Groups 
2 4.755 .009 

.03 

Within 

Groups 
280   

 

Total 282    

FOCUS_Inovação Between 

Groups 
2 1.893 .153 

--- 

Within 

Groups 
285   

 

Total 287    

FOCUS_Regras Between 

Groups 
2 4.341 .014 

.03 

Within 

Groups 
282   

 

Total 284    

ICAWS_Conflitos Between 

Groups 
2 9.023 .000 

.06 

Within 

Groups 
286   

 

Total 288    

QWI_Sobrecarga Between 

Groups 
2 3.341 .037 

.02 

Within 

Groups 
286   

 

Total 288    

 

  


