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INTRODUÇÃO 

Para o funcionamento e sucesso das organizações, é fundamental que os seus empregados 
se sintam satisfeitos e motivados. Esta é uma das preocupações das empresas e gestores desde 
que Elton Mayo1 se deu conta da existência da organização informal dentro das empresas. Tal 
significa que a produtividade não decorre apenas da qualidade técnica e da eficiência dos 
processos de trabalho, mas também da atitude dos actores sociais em relação às tarefas que lhe 
são solicitadas. 

A motivação é uma das grandes forças impulsionadoras do comportamento humano, sendo a 

grande responsável pelos níveis de desempenho pessoal e profissional obtidos pelos 

trabalhadores de uma organização. A crescente importância atribuída às análises de clima social 

nas empresas decorre da necessidade de estarem atentas à satisfação e motivação dos seus 

trabalhadores. O conhecimento do nível de satisfação, mas também dos factores de satisfação 

mais valorizadas pelos trabalhadores, toma-se pertinente, uma vez que, para que os seus 

objectivos sejam alcançados, as empresas precisam de trabalhadores satisfeitos com o seu 

trabalho e motivados. Um trabalhador satisfeito identifica-se mais com os propósitos da 

organização, logo terá tendência a produzir mais. 

A satisfação com o trabalho poderá estar intimamente relacionada com a qualidade do 

emprego. Em contextos organizacionais com uma proporção elevada de postos de trabalho 

pouco produtivos e mal pagos, que não oferecem segurança contratual ou perspectivas de 

carreira, a insatisfação dos trabalhadores com o seu emprego é mais frequente. Como 

Elton Mayo esta associado ao aparecimento do Movimento das Relações Humanas, através dos seus trabalhos na 
fabrica Western Electric Hawthorn. Sem rejeitar o Taylorismo, este autor procurou as condições para melhorar a 
eficácia, atribuindo grande importância ao clima psicológico e ao comportamento dos trabalhadores 
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consequência, para além dos impactos que a insatisfação tem a nível individual, existem também 

impactos na produtividade, com as devidas consequências que tal acarreta para a empresa. 

Segundo um estudo elaborado no âmbito da União Europeia, "a qualidade dos empregos 

propostos, sob o ângulo da remuneração e da produtividade, das condições de trabalho, do 

tempo de trabalho, da flexibilidade, da segurança do emprego e das possibilidades de conciliar 

vida profissional com responsabilidades familiares, também foi identificada como um dos 

principais factores determinantes da amplitude da reacção da mão-de-obra face às ofertas de 

emprego"2. 

O impacto da satisfação no desempenho dos trabalhadores é um aspecto de todo o interesse 

para qualquer organização. Faz parte do senso comum considerar que um empregado feliz deve 

ser um trabalhador produtivo, no entanto a correlação entre estas duas variáveis é modesta. 

Normalmente, partimos do pressuposto que as pessoas felizes com o seu trabalho devem estar 

mais motivadas, trabalhar mais, logo ter um melhor desempenho, no entanto, existem evidências 

de que as pessoas com melhor performance estarão melhor em trabalhos nos quais são bem 

recompensados. Logo, a performance e a satisfação estão mais fortemente relacionadas quando 

as organizações atribuem recompensas pelo bom desempenho. 

De facto, sabemos que para se alcançar os objectivos organizacionais é necessário que 

exista espaço para que os seus trabalhadores possam alcançar os seus objectivos individuais 

e/ou grupais. O actor social em situação de trabalho não é totalmente determinado no seu 

comportamento, é um actor livre com uma estratégia racional com vista a atingir os seus 

objectivos, daí falarmos na "autonomia relativa" dos actores sociais. 

Segundo Friedberg3, existem dois aspectos a ter em conta quando analisamos o 

comportamento de um actor numa organização. O primeiro são as suas características 

individuais e o segundo os constrangimentos organizacionais. O comportamento dos 

trabalhadores e a sua estratégia variam segundo as suas capacidades psíquicas e intelectuais e 

segundo a sua formação, origem social e outros factores que, por sua vez, são função da 

situação social mais alargada que o actor social ocupa. Ele tem os seus objectivos e interesses e 

a sua vida fora da organização, logo um determinado posicionamento face à empresa e ao seu 

próprio trabalho. O conjunto destes factores influencia a definição dos seus objectivos e o seu 

jogo na organização. Poderá ser mais ou menos ambicioso, investir mais ou menos na 

organização. 

Por outro lado, numa organização o indivíduo não é livre de agir à sua maneira. As suas 

acções desenvolvem-se num campo já estruturado por canais de comunicação formais, por uma 

2 Comission Européenne - Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des Affaires sociales L'emploi 
en Europe 2002 - Evolution récente et perspectives. Luxembourg: Evres, 2002, p. 98 

Erhard Friedberg - Pour l'analyse sociologique des organisations. In Revue POUR n°28 Paris- Grep 1988 
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distribuição formal da autoridade, por regulamentações que definem os direitos e deveres de 

cada um e por redes de solidariedade. A estrutura organizacional limita de diversas formas o tipo 

de racionalidade que os actores escolhem. Limitando de forma precisa as tarefas, especializando 

as funções de cada membro segundo os princípios da divisão do trabalho e os domínios de 

saber, estabelecendo hierarquias, ela cria papéis que devem ser cumpridos, definindo os canais 

de comunicação, limitando o acesso à informação dos seus membros e a sua possibilidade de 

escolha. No entanto, a organização, pela sua estrutura e regras de funcionamento, também 

reforça, ou cria, solidariedade entre os actores sociais. Esta solidariedade exprime-se através de 

pressões do grupo de pares e tende a obter uma certa conformidade de comportamento da parte 

dos indivíduos. 

Estabelece-se, assim, um tipo de jogo entre a organização e os seus membros. Para obter o 

comportamento desejável dos trabalhadores, a organização dispõe da estrutura, da 

regulamentação e da possibilidade de sancionar, no entanto, estes factores nem sempre 

condicionam o comportamento dos indivíduos, que utilizam a sua liberdade para calcular 

racionalmente a sua conduta, tendo por base os seus interesses. Os trabalhadores são actores 

sociais estratégicos, com objectivos, necessidades e estratégias próprios que os caracterizam. 

Não negamos que são relativamente condicionados nas organizações, mas são eles próprios 

"construtores" das mesmas, através das suas atitudes, comportamentos, jogos de poder, 

estratégias e relações com os seus pares e superiores. Por esta razão, toma-se fundamental 

para a empresa conhecer os seus empregados, seus objectivos, interesses, expectativas e 

preocupações, no entanto, muitas vezes perante a impossibilidade de os conhecer a todos, 

postula-se, pelo menos, o conhecimento dos diferentes "grupos" ou perfis existentes na empresa, 

pelo que se toma fundamental o estudo de todo o processo de construção de identidades no 

contexto da empresa. 

Muitas teorias colocam a hipótese de que as pessoas que não gostam do seu trabalho 

tendem a evitá-lo, deixando-o, faltando ou chegando tarde. Falamos de indicadores como o 

absentismo e o turnover. O Absentismo pode reduzir a eficácia da organização, aumentando os 

custos de trabalho, decorrente da necessidade de substituir trabalhadores que continuam a ser 

pagos. Segundo alguns autores, a satisfação com o trabalho tem um papel na decisão que um 

empregado toma de faltar, uma vez que pessoas que não gostam do seu trabalho, tendem a 

evitá-lo. No entanto, é extremamente difícil encontrar suporte empírico para esta posição, a 

correlação entre a satisfação com o trabalho e o absentismo é, normalmente, muito pequena, 

apesar de, ocasionalmente, algumas pesquisas encontrarem correlações mais consideráveis. Um 

trabalhador pode faltar porque está doente ou cansado, porque tem um negócio particular, ou 

simplesmente por não querer ir trabalhar. O absentismo por doença poderá estar 
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significativamente correlacionado com a satisfação com o trabalho, mas o absentismo por outras 
causas não estará tanto. Na verdade, a satisfação com o trabalho pode ter tido um papel central 
nas pesquisas do absentismo, mas foi substituído, nos últimos anos, por outras variáveis mais 
importantes. 

O turnover também é muitas vezes considerado como o resultado da insatisfação dos 

trabalhadores, uma vez que pessoas que não gostam do seu trabalho tentam encontrar 

alternativas. Muitos estudos demonstraram esta correlação. O turnover tem maior probabilidade 

de acontecer quando as pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho e estão disponíveis 

outras oportunidades no mercado de trabalho. Níveis de pagamento, integração em grupos de 

trabalho e qualidade da comunicação são importantes determinantes do turnover. 

Para além dos impactos mais directos na produtividade, a satisfação com o trabalho também 

poderá influenciar o comportamento de cidadania organizacional dos seus trabalhadores. Este, 

passa por tudo o que, voluntariamente, o empregado faz para ajudar os seus colegas ou 

subordinados e que não faz parte das suas responsabilidades (ajudar os outros, dar sugestões 

de melhoria). As pessoas satisfeitas com o seu trabalho, inclinam-se mais para este tipo de 

comportamento. 

Estes são apenas alguns dos principais impactos da «não satisfação» com o trabalho, 
existem outros, como o relacionamento com as chefias e mesmo com os colegas de trabalho, a 
concentração no trabalho e a iniciativa, já para não falar nos impactos a nível pessoal, junto da 
família e amigos. 

Nas organizações, as áreas de gestão de Recursos Humanos têm uma influência directa e 

indirecta na satisfação e motivação dos trabalhadores. Fazem contactos directos com 

empregados e supervisores para orientação, formação, desenvolvimento e planeamento de 

carreiras e devem apoiar os supervisores na motivação dos seus trabalhadores. As suas políticas 

e práticas também influenciam indirectamente a satisfação e motivação dos trabalhadores, por 

exemplo, elaborando programas de segurança e saúde, estabelecendo planos de 

desenvolvimento individuais, possibilitando oportunidades de formação, entre outras actividades. 

A importância que assume a satisfação dos trabalhadores não só para as organizações como 

para os próprios indivíduos (possibilitando-lhe um sentimento de auto-realização), justifica, por si 

só, a realização desta pesquisa. A motivação e satisfação de empregados é um assunto 

complexo, envolvendo sentimentos e experiências passadas de cada indivíduo e sendo 

influenciado pelas relações não apenas dentro, mas também fora da organização, pelo que são 

muitas e diversas as abordagens desta temática. 

A presente investigação tem por objecto teórico a satisfação com o trabalho e como objecto 
empírico o estudo de uma indústria de pneus do concelho de Famalicão, a Continental Mabor. 
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Visa aferir o nível de satisfação, global e parcial dos seus trabalhadores, assim como os factores 

de satisfação mais valorizados de forma a pudermos concluir até que ponto os factores com os 

quais estão mais, ou menos, satisfeitos, são importantes e terão, ou não, impacto no seu nível 

de satisfação. Passa, ainda, por constatar até que ponto diferentes características, emoções, 

posicionamento face à vida e sociabilidades dos trabalhadores exercem influência sobre a sua 

satisfação com o trabalho. 

O trabalhador, aqui percepcionado como actor social, assume grande importância nesta 
investigação, procurando-se sempre relacionar o estudo do nível de satisfação na empresa com 
as suas características sócio-demográficas e profissionais, com a própria função que executa, 
emoções face ao trabalho, sociabilidades, satisfação com a vida para além do trabalho, 
identidade e expectativas. 

O título desta pesquisa por si só indica, desde logo, que um dos objectivos desta investigação 

é constatar até que ponto a Continental Mabor segue, no que se refere ao nível de satisfação dos 

seus trabalhadores, a mesma tendência que outras empresas e estudos realizados ou se a 

poderemos, de facto, considerar um caso sui generis. Questionamo-nos se o facto de ser uma 

empresa em crescimento e com bons resultados num contexto nacional e internacional pautado 

pela crise, se o facto de ser localmente conhecida pelos bons salários e estabilidade contratual 

que oferece aos seu trabalhadores, principalmente a nível de operadores, entre outros aspectos 

que a distinguem, poderá conduzir a que a satisfação dos trabalhadores desta empresa assuma 

contornos distintos relativamente a estudos realizados noutros contextos. Para além deste 

objectivo, a investigação passa por outros a ele associados, nomeadamente, aferir o nível de 

satisfação global e parcial percepcionado pelos inquiridos, constatar a importância relativa 

atribuída a cada um dos factores, analisar a relação entre a satisfação parcial (com cada tipo de 

factor/indicador) e as variáveis independentes e analisar a relação da importância atribuída a 

cada factor de satisfação e respectivos indicadores com os mesmos. Pretende-se, ainda, analisar 

a relação entre a satisfação global e o tipo de factores de satisfação, no sentido de perceber 

quais os factores que mais e menos contribuem para a satisfação dos trabalhadores e a relação 

entre a importância atribuída e a satisfação percepcionada com os diferentes tipos de factores. 

Apesar de se tratar de um estudo de caso, para alcançarmos estes objectivos, optamos, no 

que se refere a técnicas aplicadas, para além da análise de documentos, pela aplicação de um 

inquérito por questionário, enveredando-se, assim, por uma análise de carácter mais quantitativo, 

com uma forte componente de testes estatísticos que nos permitem testar as hipóteses teóricas 

levantadas nesta investigação. É, pois, um estudo que, pela sua própria natureza, postula uma 

investigação empírica extensiva e recorre a uma análise de dados com uma vertente estatística 

bastante acentuada. 
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Relativamente à importância deste tipo de pesquisas, da parte das organizações, alertam 

para crescente importância e complexidade que o factor humano assume, sendo de importância 

estratégica, seja em contexto de crise, estagnação ou crescimento. Da parte dos actores sociais, 

alertam para o papel que a esfera do trabalho representa na sua vida e vice-versa. 

A investigação, divide-se essencialmente em duas partes. A primeira parte consiste na 
apresentação dos «elementos para uma problemática teórica» e está dividida em dois capítulos. 
No primeiro é feita uma exposição e análise critica das teorias das organizações e da satisfação 
com o trabalho, no segundo, das opções teóricas e metodológicas realizadas, nomeadamente o 
modelo de análise. 

Na segunda parte, são expostos e analisados os dados recolhidos. Um primeiro capitulo 

debruça-se sobre a história, organização e caracterização dos trabalhadores da Continental 

Mabor (capítulo 3). Segue-se o capítulo 4, uma apresentação e análise dos dados recolhidos 

através do inquérito aplicado na empresa, iniciando com uma caracterização da amostra, à qual 

se segue um sub-capítulo que aborda o nível global e parcial da satisfação com o trabalho e a 

importância atribuída a cada factor de satisfação e outro sub-capítulo que aborda questões 

diversificadas, desde a satisfação com a vida, emoções face ao trabalho e sociabilidades. Como 

referimos, pela sua natureza, trata-se de uma investigação com uma componente acentuada de 

análises e testes estatísticos, postulando-se a apresentação de quadros e gráficos no sentido de 

ser fácil e claramente compreensível para o leitor o caminho percorrido para chegarmos às 

conclusões aqui tiradas. É, pois, bastante acentuada a vertente empírica e o tratamento dos 

dados empíricos desta parte da investigação, no entanto há sempre a preocupação de fazer uma 

análise à luz das hipóteses teóricas consideradas, avançando-se também com conclusões 

prévias. 

Seguem-se as conclusões finais da nossa investigação, as referências bibliográficas e os 
documentos anexos. 
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PARTE I 

ELEMENTOS PARA UMA 
PROBLEMÁTICA 
TEÓRICA 
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Capítulo 1 

Teorias das Organizações e da Satisfação com o trabalho 

Este primeiro capítulo, aborda algumas teorias das organizações que serviram de base para 

a definição da perspectiva organizacional adoptada nesta investigação. Pelo facto de consistir 

num estudo da satisfação com o trabalho, não nos limitamos a uma análise e aplicação de 

teorias directamente relacionadas com a satisfação ou motivação dos trabalhadores. 

Consideramos fundamental a realização de uma abordagem prévia de algumas teorias 

organizacionais existentes, com o intuito de definirmos o quadro teórico que orientará a nossa 

linha de análise no que remete para a concepção organizacional. Será, pois, realizada uma 

reflexão não apenas das teorias das organizações aqui adoptadas, mas também a algumas que 

as precederam ou até que se contrapõem. 

No entanto, podemos, desde já, referir que percepcionamos a organização em constante 
evolução com base em influências internas, assim como do ambiente que a circunda (modelo 
contingencial) e na qual os actores sociais estratégicos assumem um papel fundamental (análise 
estratégica), tendo objectivos e necessidades específicas pelas quais se debatem, entrando, 
muitas vezes, num jogo estratégico com outros actores nela directa ou indirectamente 
envolvidos. 

No que se refere à problemática da cultura organizacional, partilhamos do ponto de vista de 

Sansaulieu4, que defende a existência de culturas dentro de uma organização e não de uma 

Renaud Sainsaulieu - Sociologie de ï Organisation et de /' Entreprise, s/l: Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1987, pp. 205-226 
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única cultura de empresa, que não tem em consideração os diferentes perfis identitários que a 
compõem. 

Relativamente às teorias da motivação ou satisfação com o trabalho, seleccionamos as que 

seriam mais relevantes tendo presente os objectivos do nosso estudo, não enveredando 

exclusivamente por uma delas, uma vez que consideramos que todas têm potencialidades 

distintas de análise do objecto teórico em estudo, ainda mais se algumas delas forem 

consideradas em simultâneo, enveredando-se por um modelo de análise compósito. Foi esta a 

nossa opção, partir do estudo de várias teorias com o intuito de construir um modelo de análise 

que considera abordagens decorrentes de diferentes teorias. 

1.1. A Organização - algumas abordagens 

Como referimos, antes de avançarmos com a análise teórica no que se refere à satisfação 
com o trabalho propriamente dita, importa realizar uma breve abordagem teórica ao que são as 
organizações e principais características do seu funcionamento. 

1.1.1. A regulação social da empresa. O Modelo EIC (Estrutura, Interacção e Cultura) 

No âmbito do estudo das Organizações, R. Sainsaulieu e F. Piotet5, apresentam o modelo 

SIC (Structure, Interactions, Culture) ou EIC (Estrutura, Interacções, Cultura). Segundo este 

modelo, a vida das empresas não depende unicamente da qualidade da sua organização 

racional ou estruturas formais (E), mas também da qualidade do jogo das interacções entre os 

actores (I) e, ainda dos efeitos da socialização e de entendimento sobre objectivos legítimos que 

provêm da cultura (C) veiculada pelos indivíduos e grupos no trabalho. 

Este Modelo EIC designa a combinação das regulações que constróem a força do sistema 

social das relações de produção, a que os autores chamam "regulação social da empresa". 

Trata-se de construir uma colaboração efectiva e durável entre forças de produção para adoptar 

permanentemente meios e estratégias às variações do mercado numa economia liberal. 

As empresas contemporâneas, para responder às pressões do ambiente, estão em constante 

mudança das suas estruturas sociais internas e, enquanto sistemas abertos, estão submetidas a 

pressões do ambiente que as obrigam a gerar adaptações do seu sistema social e da sua 

estrutura - ou seja, a serem flexíveis. 

François Piotet ; Renaud Sainsaulieu - Méthodes pour une sociologie de /entreprise. Paris: Presses de la Fundation 
Nationale des Sciences Politiques e ANACT, 1994 
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De uma forma sintética, podemos falar de três dimensões e teorias de referência da 

sociologia da empresa: a Estrutura, as Interacções e a Cultura. Estas correspondem a diferentes 

momentos de evolução da percepção do que são as organizações. 

Relativamente à Estrutura, a empresa é abordada como estrutura formal em constante 
procura de adequação aos constrangimentos do ambiente, baseando-se na ideia de que o 
trabalho se pode analisar e racionalizar. Nos anos 50, as teorias da contingência mostraram que 
as estruturas das organizações tendem a modificar-se em função dos contextos de actividade, 
dos produtos ou dos estados de crescimento. No entanto, a estrutura da organização pode estar 
inadaptada aos constrangimentos externos, o que conduz a empresa a maus resultados e 
tensões internas. 

No que se refere às Interacções, a sociologia das organizações francesa, formulada a partir 

dos anos 60 por M. Crozier6 e a sua equipa, insiste no carácter sistémico e profundamente social 

do funcionamento das organizações. A empresa aparece como um sistema de relações, fundada 

nas estratégias que os actores colocam em prática para realizar os seus objectivos ou se 

premunir da influência dos outros. A empresa é vista como um verdadeiro sistema de acção 

local, sendo a estabilidade assegurada por negociações dinâmicas e cerradas entre grupos. 

Finalmente, R. Sainsaulieu7 colocou em evidência, um pouco mais tarde, a dimensão Cultural 

do funcionamento social nas organizações. As relações de poder entre os grupos de actores, 

operam como processos de construção de identidades colectivas, pelas quais os indivíduos dão 

sentido às suas acções. A empresa pode, por consequência, ser analisada como um conjunto de 

comunidades, de culturas de trabalho mais ou menos diversificadas, que se diferenciam umas 

em relação às outras e nas quais os indivíduos possuem recursos identitários e capacidades de 

mobilização ou de resistência dos actores. "Estudar o funcionamento das empresas é, com 

efeito, compreender como se constróem as relações de cooperação e de interacções 

estratégicas entre os actores (...)"8 

Em tomo da regulamentação, elaboram-se dois tipos de regulação social. A primeira constrói 

uma realidade social em termos de jogos de actores que conduzem a alianças mais ou menos 

prolongadas entre grupos e funções ou serviços, detentores de posições estratégias. 

Informalmente, os actores organizam-se com os constrangimentos materiais e regulamentares 

simbolizados num dado momento pelo estado do organigrama a fim de obter melhores 

ajustamentos nas suas relações organizadas. A segunda consiste na negociação entre actores 

sociais oficialmente reconhecidos. Negoceiam com as hierarquias e dirigentes a produção de 

^ Michel Crozier ; Erhard Friedberg - Le acteur et le système. Paris: Editions Seuil, 1977 
Renaud Sainsaulieu - op. cit. 

8 Isabel Francfort; Florence Osty; Renaud Sainsaulieu; Marc Uhalde - Les mondes sociaux de l'entreprise Paris-
Desclée de Brouwer, 1995, p. 143 
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novas regras formais a partir de relações de força em presença. A natureza do sistema social é 

fundada na necessidade de construir regras organizacionais para obter resultados económicos. A 

empresa assemelha-se a um corpo estimulado pela abertura de margens de manobra entre 

actores para adaptar os seus meios e as suas estruturas às pressões dos diversos ambientes 

institucionais e de mercado. 

A regulação social resulta da própria multiplicidade de interdependências saídas da 
interacção entre actores. Quanto mais estes se implicam em relações de poder e de negociação, 
mais têm de contar com as motivações e os valores uns dos outros. A dinâmica social apresenta-
se aos processos fundadores de socialização na diversidade dos grupos humanos que se 
exprimem pelo trabalho. 

1.1.2. O efeito social dos constrangimentos de trabalho 

Na obra Méthodes pour une sociologie de l'entreprise9, François Piotet e Renaud Sainsaulieu 
abordam a questão do efeito social dos constrangimentos de trabalho, avançando com um 
conjunto de hipóteses. 

A primeira é a da contingência e reactividade. O problema fundamental abordado é o de uma 

pesquisa de correspondência entre formas de organização do trabalho e pressões diversas 

emanadas do ambiente técnico, comercial, bancário, institucional. Trata-se da adaptação a 

ambientes, eles próprios evolutivos. As pesquisas centram-se em formas de organização 

racionais mais ou menos complexas que chamamos burocracia, porque fundadas no tratamento 

racional da informação. Uma segunda abordagem da contingência constata a necessidade, não 

de adaptação, mas de reacções rápidas às necessidades do mercado, tomado global e 

agressivo. Formas de organização mais orgânicas e mais participativas são aqui necessárias. 

Resumindo, a contingência pesa sobre as estruturas da organização e provoca um duplo esforço 

de adaptação: de tipo mecânico se a pressão do meio ambiente é pouca, de tipo orgânico se a 

pressão é forte. Por outro lado, as variações constantes do ambiente também podem ter um 

processo de ajustamento interactivo, decorrente de uma maior reactividade. 

A segunda hipótese é a da dinâmica sócio-técnica. Refere-se ao velho problema social da 

pressão das estruturas de trabalho sobre a vida dos homens. Mais recentemente, as fortes 

pressões contingentes do mercado e da tecnologia aumentaram as dificuldades de articulação 

entre a tecnologia e as suas consequências no emprego, a organização mais ou menos 

descentralizadas e flexíveis e os métodos de gestão contável e dos recursos humanos. A 

François Piotet ; Renaud Sainsaulieu - op. cit 
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abordagem sociológica desta questão sócio-técnica é indispensável porque conduz a situar com 

precisão a amplitude os problemas e os pontos sensíveis da vida do trabalho. 

Estas duas hipóteses de contingência e dinâmica sócio-técnica, conduzem a formular um 

primeiro diagnóstico global das dinâmicas sócio-produtivas. A constatação da reacção às duplas 

pressões da contingência económica exterior e da estrutura técnico-organizacional interna sobre 

os recursos humanos de trabalho. 

A terceira hipótese aborda a questão das regulações sociais. Trata-se da explicitação das 

práticas e jogos de actores que se desenvolvem em tomo da aplicação de regras insuficientes, 

mas também a propósito da invenção ou da elaboração de regras pela negociação colectiva e 

todas as formas de criatividade do grupo. A análise sociológica parte da fraqueza das estruturas 

formais (técnicas, de gestão e organizacionais) da produção para reconstituir o sistema social de 

jogos de actores em articulação de interesses colectivos e de poder, em tomo do aparelho de 

regras e da organização racional do trabalho. Um tal sistema de interacção e de regulação social 

manifesta-se nas estruturas e regras da empresa estudada, mas as suas fronteiras não estão 

restritas aos limites do organigrama. 

A quarta hipótese, a vida colectiva de trabalho, não é analisada em termos de actor, mas de 

socialização - a integração do sujeito num conjunto humano pela cultura e não pelo jogo de 

poder. Desde que foi reconhecido que a empresa gere um conjunto humano, esta também deve 

admitir a importância de uma qualidade de vida comum em que a cultura colectiva transmite 

normas, valores e representações necessárias à compreensão mútua. O problema social que se 

coloca é o da existência de uma cultura comum susceptível de produzir e difundir os símbolos 

que dão sentido à actividade de cada um num meio onde aprenderão a situar-se e a reconhecer-

se. Muitos factores podem dificultar esta construção de uma cultura de empresa, entre elas: a 

falta de valores comuns, a desmotivação dos trabalhadores que não se sentem reconhecidos; o 

choque de duas culturas diferentes no momento de uma fusão, a falta de transmissão de valores, 

entre outros. Para reagir a diferentes ambientes e construir jogos de actores produtivos, a 

empresa tem necessidade de se apoiar sobre um certo grau de sociabilidade colectiva, sobre 

uma base cultural de comunicação. 

Os trabalhos de sociólogos da cultura de empresa compreendem duas modalidades de 

produção desta integração dos indivíduos num conjunto de valores, normas e representações 

colectivas. Por um lado, trata-se da produção social das identidades de grupos, por outro a 

existência de valores comunitários transmitidos por ritos e todo um conjunto de sinais e 

referências partilhadas que conferem um sentimento de adesão e de pertença à empresa. 

A sexta hipótese é a de desenvolvimento social. Consiste em explorar os processos 

transformadores que resultam das intervenções sobre as regulações, construindo a força do 
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sistema social para detectar efeitos a longo tempo de reprodução ou de mudança profunda. Três 

tipos de processos transformadores são observáveis, na medida em que toda a mudança visa 

seja as estruturas técnicas, seja os homens e as competências, seja as organizações e o seu 

funcionamento informal, realizando a interdependência fundamental entre estas três instâncias 

chave da vida social na empresa. Todas as intervenções no meio de trabalho impulsionam 

reacções individuais e colectivas que modificam em profundidade os equilíbrios estratégicos 

culturais e institucionais anteriormente estabelecidos. Daí a chamada "resistência à mudança". 

Segundo o Modelo EIC (estrutura, interacção, cultura)10, quando intervimos sobre as 

estruturas materiais, técnicas e organizacionais, falamos de reforma. Se a acção de mudança 

visa em primeiro lugar as interacções e as relações entre actores, falamos de processo 

experimental, se visa sobretudo as culturas, falamos de processo transferencial. No caso do 

processo de reforma, trata-se de explicitar as dinâmicas sociais que acompanham uma vontade 

política de mudar as estruturas através de grandes programas de reorganização, 

descentralização ou introdução de novas tecnologias. São possíveis duas modalidades de 

intervenção: a modernização, que consiste em procurar uma melhor racionalização dos factores 

de produção, conduzindo a uma complexa dinâmica de relações entre inovadores e 

conservadores (este processo transformador toma a forma: E - I - C) e uma reforma 

mobilizadora que visa um movimento pela mudança das representações colectivas do trabalho e 

das finalidades da empresa. O caminho E - C - I traduz-se por formas de projectos de empresa 

de impulsão dos gestores, residindo a dificuldade na adesão ao projecto, que passa por um 

processo de negociações colectivas entre parceiros sociais. O processo transformador 

qualificado de experimental apoia-se em duas modalidades de intervenção directa sobre as 

estruturas sociais de relação entre actores. Por um lado, a intervenção sociológica e psicológica 

(I - C - E) cria as condições de uma mudança no sistema de relações entre actores pela 

presença de consultores que agem sobre os grupos, as comunicações e os meios profissionais 

para modificar os jogos entre actores e as identidades colectivas e produzir a emergência de 

projectos alternativos. Por outro lado, as intervenções ditas sócio-técnicas visam criar novas 

situações de trabalho, outras organizações referentes a um modelo de equipa semi-autónoma. O 

caminho da mudança social é: I - E - C, porque coloca os actores numa zona de experiência 

protegida. Estes assimilam o modelo e modificam a sua cultura como consequência. 

O tipo de processo transformador transferencial, é-o porque o seu primeiro ponto de impacto 

concerne a cultura reguladora da socialização e da legitimidade das relações de trabalho. Trata-

se de intervir sobre as mentalidades para produzir efeitos sobre os actores e sobre as estruturas 

Renaud Sainsaulieu - Sociologia da Empresa. Organização, cultura e desenvolvimento Portugal Instituto Piaget 
s/d, pp. 341-346 
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formais. As duas modalidades intervenientes são a formação e o rotação/mobilidade. O processo 

da formação consiste em construir grupos de dinâmica transferencial entre pares e com o líder 

para produzir uma mudança de representações sobre si e os outros e provocar a aprendizagem 

de novos comportamentos de criatividade pessoal e colectiva. A rotação/mobilidade trata-se de 

produzir uma outra ideia de estrutura com o reencontro com o "diferente". O caminho C - E - I 

traduz bem esta dinâmica transformadora porque a mudança social provem da adesão a 

instituições estranhas. 

Esta visão dos processos transformadores, resume-se nas palavras de Sainsaulieu: 

"Equilíbrio de poderes e de sociabilidades colectivas, reconhecimento das identidades e lógicas 

culturais dos actores, elaboração colectiva de projectos e de estruturas são as vias obrigatórias, 

as medições inevitáveis da transformação dos recursos sociais de uma empresa"11 

1.1.3. Da racionalidade contingente à análise estratégica 

Com Taylor e Ford a organização era tratada como um sistema fechado apoiado na ideia do 

one best way (uma melhor forma). Mais tarde, uma primeira corrente de pesquisa, tentou 

analisar as relações existentes entre um número crescente de variáveis situadas no ambiente da 

empresa e a estrutura da sua organização. Falamos de variáveis ligadas ao ambiente, 

caracterizadas por estabilidade (se o ambiente é estável, não significa que não tenha turbulência. 

Se a sua ocorrência for conhecida, mais o trabalho é previsível); complexidade (um ambiente é 

complexo se exige da organização a posse de um saber entendido e difícil sobre os produtos e 

os clientes, por exemplo); diversidade dos mercados (que afecta a diversidade do trabalho) e 

hostilidade (a concorrência é exacerbada, os grupos exteriores exercem sobre a organização 

uma forte pressão). O mercado e as suas características específicas, a tecnologia e a sua 

evolução mais ou menos rápida têm efeitos nas organizações - os efeitos sociais. Deve-se ter 

presente a situação do mercado de trabalho e as suas características específicas para 

compreender os aspectos essenciais do funcionamento organizacional. 

Henry Mintzberg12 estudou a ligação entre a estrutura de uma organização e o seu 

funcionamento interno. Defende que a estrutura está ligada ao seu ambiente mas não de uma 

forma mecânica, depende também dos objectivos a que se propõem os seus dirigentes. Insiste 

no conceito de ajustamento para explicar a relação das organizações com o seu ambiente e 

defende que, para que uma organização seja eficaz, deverá ter-se em conta a situação da 

11 Idem, p. 341 
12 

Henry Mintzberg - Estrutura e dinâmica das Organizações. Lisboa: Publicações Dom Quixote 1995 
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organização no seu ambiente e a coerência interna entre os parâmetros de concepção. Fala de 

cinco configurações organizacionais. 

1. Estrutura Simples: organização muito centralizada e de pequeno tamanho. O seu ambiente 

pode ser dinâmico mas simples, a estrutura hierárquica é pouco desenvolvida e a divisão de 

tarefas é fraca. Mintzberg classifica esta estrutura como ultrapassada porque pouco sofisticada, 

mas também porque se trata de uma estrutura de transição que evoluirá com a idade. 

2. Burocracia Dinâmica: o trabalho é coordenado por uma estandardização dos processos, 

estandardização pensada por um conjunto de métodos, que se esforça por eliminar todas as 

incertezas, deixando pouca autonomia aos trabalhadores. 

3. Burocracia Profissional: coloca o acento no poder da recompensa. São os profissionais 

que concebem os standards que aplicarão de seguida. São os profissionais que dispõem do 

poder mais importante e não hesitam em fazê-lo ver aos gestores. 

4. A Estrutura divisionalizada é uma organização de grande tamanho, composta por unidade 

e divisões, mais ou menos numerosas, especializadas em produtos ou mercados. Cada divisão 

pode funcionar como uma entidade quase autónoma e o mecanismo mais frequentemente 

utilizado para coordenar as divisões é a «estandardização dos resultados e o controlo das 

performances». Coloca em evidência a importância do efeito dos instrumentos de gestão sobre o 

funcionamento organizacional. 

5. A Adhocracia é uma estrutura orgânica cuja característica principal é a inovação. Os 

especialistas são agrupados em projectos que mudam com o tempo. Existem muitos quadros e 

tende-se a utilizar tanto o reagrupamento por função como o reagrupamento por projecto. Gera 

múltiplos conflitos quotidianos e a concorrência entre os indivíduos é muito forte. É uma estrutura 

pertinente quando se trata de inovar, mas muito consumidora de competências e recursos 

materiais e que exige um investimento intelectual e psíquico muito intenso dos trabalhadores. 

Todas estas configurações ou modelos estruturam-se à volta de duas variáveis. O ambiente 

exterior, em particular as suas possibilidades de flutuações ( a sua alteração explica a passagem 

de uma configuração a outra). A coerência interna de um sistema ligado á dinâmica dos actores, 

que vai tentar esclarecer as relações entre as concepções dos diferentes postos de trabalho e a 

organização de equipas, por exemplo. 

As regulações passam por jogos subtis de pressão sobre o planeamento, de rivalidade entre 

equipas e de conflitos, existindo também ajustamentos. Para Mintzberg, a questão da ligação 

entre motivação e tipo de trabalho tem uma resposta contingente. Os factores que influenciam o 

comportamento são, segundo o caso, a idade, a origem (rural ou urbana), as características 

pessoais, as necessidades, e todos os elementos que encontramos na biografia dos 

empregados. O comportamento não se refere nem à natureza humana, nem apenas à situação 
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do trabalho, mas a uma combinação de variáveis exteriores ou anteriores na qual não intervêm 
directamente o actor e a sua autonomia. 

A teoria contingencial parte do pressuposto que os sistemas são abertos e em constante 

mudança, daí a necessidade da sua constante adaptação. A ideia de sistema aberto opõe-se à 

de sistema fechado que, devido à ausência de troca perde continuamente energia tomando-se 

entrópico e tendencialmente auto-destrutivo. Ao contrário, os sistemas abertos devido à troca 

permanente tendem a gerar neguentropia, fortalecendo-se continuamente. O ambiente e a 

tecnologia são as duas variáveis que, na perspectiva contingencial, mais influenciam as 

características organizacionais. O que de mais relevante dimana desta teoria é o facto de colocar 

em questão a ideia tayloriana de one best way, colocando a tónica na mudança permanente 

como condição da sobrevivência das organizações. 

Um limite desta abordagem é que o postulado, de tipo funcionalista, de auto-regulação do 
sistema está aqui subjacente. No entanto, apesar de não permitir mostrar como os actores são 
quem constrói, assegura a permanência e permite evoluir o sistema, esta abordagem permite 
introduzir variáveis ambientais no estudo das organizações. 

De facto, uma das limitações desta teoria da Contingência é não permitir aceder à ideia de 
actor estratégico, pois tal supõe um comportamento em função das decisões individuais e de 
grupo. Consideramos que não se deve ignorar a questão do actor, da sua autonomia e dos seus 
jogos de poder. 

A Teoria da Contingência mostra como uma empresa ou organização depende de 

instituições, da sua relação com o mercado, dos objectivos dos seus dirigentes, dos tipos de 

configurações organizacionais que esta gera e da sua coerência. No entanto, esta abordagem 

tira a possibilidade aos membros da empresa de sair dos esquemas existentes, de tomar 

decisões. Consideramos que não podemos resumir o jogo dos actores aos constrangimentos do 

ambiente e da coerência. Nas empresas existem actores, uma construção social e jogos de 

poder. Na análise estratégica, partimos do actor e das suas estratégias, utilizando os recursos 

disponíveis. Cada actor constrói a sua lógica como tenta influenciar as estratégias dos outros. A 

estratégia pode ser ofensiva (agir para tentar melhorar a sua capacidade de acção) ou defensiva 

(para preservar as suas margens de manobra). Os projectos do actor raramente são claros e 

coerentes, mas o seu comportamento não é absurdo, tem sempre um sentido. 

A ideia de estratégia do actor dá conta do facto dele se comportar em função do 

comportamento possível dos outros e jogar com eles em função das oportunidades que se 

apresentam e dos recursos que possui, por exemplo. Esta abordagem conduz a que a 

organização seja um constructo e não uma resposta, os actores têm consciência dos 
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constrangimentos a que vão fazer face e são relativamente livres para agir. Existe uma diferença 

entre os objectivos da organização e os dos indivíduos. 

Devemos procurar compreender o aspecto dinâmico do jogo de actores. A análise estratégica 

permite evitar a interpretação dos comportamentos em termos voluntaristas, mas sim das 

oportunidades da situação e dos jogos dos outros actores. Estes tentam aumentar os seus 

ganhos e reduzir as suas perdas, tendo como preço o conflito, a negociação ou a integração. 

A questão do poder do actor, de que falam Crozier e Friedberg13, é central nesta análise. A 

noção de «zona de incerteza» não é fácil de explicar. Uma maneira de a abordar consiste em 

partir dos «disfuncionamentos», que permitem compreender não apenas um problema, mas uma 

parte importante da vida das empresas. A compreensão dos efeitos das «zonas de incerteza» 

sobre a conduta dos actores trás à luz a sua estratégia, ela própria função da situação. O poder 

está presente sob o seu carácter relacional e interactivo, é uma capacidade de orientar a conduta 

do outro e é sempre recíproco. Analisar as relações de poder, é reconhecer que existem 

desigualdades, dominantes e dominados. Recursos importantes permitem o controlo de recursos 

de poder, como por exemplo a expertise, o acesso a informações ou a posição nas redes de 

comunicação. 

Compreender a articulação entre o jogo de actores e o sistema supõe a utilização de dois 

modos de raciocínio: o estratégico e o sistémico. O primeiro, parte do actor para descobrir o 

sistema e o segundo tenta reencontrar a ordem construída de forma arbitrária que estrutura o 

todo. O raciocínio estratégico está relacionado com o facto de cada actor da organização dispor 

de sua própria estratégia. A sua conduta pode parecer irracional, mas tem sentido se a 

relacionarmos com as oportunidades de ganho e da perda em determinadas situações. 

Conhecendo as estratégias de cada actor e os constrangimentos da situação, podemos 

reconstituir o jogo global que permite tornar todas estas estratégias inteligíveis e racionais. Para 

dar conta do fenómeno de integração das condutas num todo estruturado, o raciocínio 

estratégico é complementado com o sistémico. Esta integração permite, face a um 

disfuncionamento, demonstrar no que a conduta do actor ou o mecanismo são de facto racionais. 

Efeitos e causas são vistos como interdependentes no interior do sistema. As propriedades 

do sistema da acção limitam concretamente os objectivos dos actores, cada sistema é um caso 

particular, um subconjunto do sistema global. Toda a mudança proposta passa pela 

transformação dos seus sistemas de acção. Na vertente estratégica, procuramos o cálculo feito 

por cada actor para determinar o seu interesse na negociação, na lógica sistémica, procuramos 

13 Michel Crozier; Erhard Friedberg - op.cit. 
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um conjunto de coerências e finalidades hierarquizadas tendentes a impor-se a si através do 

resultado dos jogos em que deve jogar. 

1.1.4. Organização e cultura 

Consideramos que o subjectivo e o simbólico são tão integrantes de uma organização como 

a realidade objectiva. Os actores são socialmente situados e impossíveis de compreender sem 

uma análise dos contextos socioculturais. Como refere A. Duarte Gomes "apesar do aparente 

«caos» da literatura sobre cultura e simbolismo organizacional ou da «fragmentação» reinante no 

seio da comunidade académica, é possível destacar alguns pontos de convergência ou de 

concordância quanto às diferenças"14 

De facto, nem todas as empresas reagem do mesmo modo às mudanças actuais. Segundo 

Sainsaulieu15, cada empresa é um sistema único, não existindo nenhum modelo universal. Sendo 

assim, há que, por um lado, tentar perceber quais são os princípios organizadores que permitem 

às empresas fazer face às presentes transformações e, por outro, perceber a sua capacidade de 

influenciar o sistema social global, contribuindo para a transformação social. Na verdade, as 

empresas são simultaneamente actores relativamente independentes e membros do meio 

envolvente. Influenciam o meio ambiente e são influenciadas por ele. 

A cultura organizacional só recentemente se impôs como campo privilegiado de análise. O 

que é novo na sua formulação actual está relacionado com a tentativa de superar o paradigma 

positivista e a sua concepção estritamente behaviorista do comportamento. Acresce que a 

análise cultural deixou de se limitar ao nível intra-organizacional, inaugurando uma perspectiva 

de relações inter-organizacionais. 

O conceito de cultura não é unívoco. A diversidade a que está associado, reflecte a amplitude 

e imprecisão próprias de uma problemática recente e em elaboração, onde diversas correntes de 

investigação estão presentes e concorrem entre si com explicações alternativas, revelando a 

complexidade e riqueza do conceito. 

Depois dos anos 70, algumas empresas desenvolveram uma gestão de Recursos Humanos 

que promove uma cultura de empresa cujo objectivo é obter uma mobilização dos trabalhadores 

em tomo do projecto da empresa, tal deve-se à consciência de que a transformação dos 

mercados e a mutação tecnológica conduzem a que as empresas tenham de se adaptar mais 

rapidamente e a que a iniciativa dos trabalhadores é a única forma de assegurar a qualidade. 

14 A. Duarte Gomes - Cultura organizacional. In Carlos Alves Marques; Miguel Pina e Cunha (coord) - Comportamento 
organizacional e gestão de empresas - Lisboa: Biblioteca de economia e empresa, Publicações D. Quixote, 1996, 
p.357 
5 Renaud Sainsaulieu - Sociologia da Empresa. Organização, cultura e desenvolvimento. Portugal: Instituto Piaget, 

s/d 
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Ao sociólogo cabe apreender a significação local de uma séria de práticas aparentemente 

isoladas, que encontramos numa organização e que edificam um conjunto de representações 

colectivas da sua vida em comum. Falamos de cultura, porque falamos do resultado de um lento 

trabalho de selecção de práticas significativas, de uma longa história comum de crises, de 

sucessos, de factos constitutivos da vida colectiva. Falamos de ritos (condutas colectivas de 

acolhimento, festas, iniciação, punição, distinção social, que são ritualizadas); mitos (distribuição 

do poder, fundadores, mito de origem); tabus (o interdito, crenças colectivas, privilégios salariais); 

crenças (referência a valores partilhados, que fundam a autoridade como a pertença, a fidelidade 

e a lealdade para com a comunidade); normas de sociabilidade (qualidade do trabalho, respeito 

pelos horários, relações de força, divisão sexual do trabalho) e imagens e signos da vida 

colectiva (com função de simbolizar a força para os seus membros e para o exterior, logotipos, 

uniformes, publicidade, brochuras de acolhimento, decoração) 

Shein16 é um autor que aborda esta questão, defendendo que a cultura organizacional 
consiste num padrão de pressupostos inventado, descoberto ou desenvolvido por um dado 
grupo, à medida que foi aprendendo a lidar com os seus problemas de adaptação externa e de 
integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser considerado válido e ensinado a 
novos membros como forma correcta de percepcionar, pensar e sentir. Este autor distingue três 
níveis de cultura: artefactos (parte mais visível e acessível da cultura, podendo ser verbais, 
comportamentais e físicos), valores (critérios utilizados para avaliar situações, pessoas, objectos 
e acções) e pressupostos (hipóteses de base ou teorias implícitas partilhadas pelos membros da 
organização). O autor coloca a ênfase nas funções integradoras e estabilizadoras da cultura 
organizacional (daí a sua inclusão na matriz estrutural funcionalista), que é vista como algo 
relativamente estável e transmissível aos novos membros. 

Consideramos, tal como Sainsaulieu17, que a empresa deve ser vista sob a análise das 
relações de negociação e poder entre actores. O seu funcionamento real inscreve-se num 
«sistema de acção», reestruturado pelas estratégias e jogos dos diferentes actores em tomo das 
incertezas relacionais. A empresa é um lugar de construção de identidades e de culturas 
colectivas, que explicam o sentido que os indivíduos atribuem às suas acções e a legitimidade 
que atribuem, ou não, às escolhas de gestão. 

Ao longo da década de 80, vários estudos comparativos, realizados em diferentes países, 

conduziram ao reconhecimento do papel que as culturas nacionais desempenham na génese e 

evolução da cultura organizacional. Os de Sainsaulieu18 são um exemplo. Para este autor não é 

i 7 Edgar Shein - Organizational Culture and Leadership. São Francisco: Jossey-Bass Publishers 
Renaud Sainsaulieu - L'identité au travail. Paris: Presses de la Fundation Nationale des sciences politiques 1988 
Idem 
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possível, em termos de organização e de gestão, fazer abstracção da cultura de que os actores 

organizacionais são portadores. 

No centro do debate «cultura organizacional versus culturas organizacionais», confrontam-se 

duas orientações distintas: a integração e a diferenciação. A primeira sobrestima a centralidade e 

o impacto do líder no processo de criação cultural, acentuando a homogeneidade ou 

consensualidade organizacional. Sugerindo a possibilidade e a vantagem de as organizações se 

dotarem duma «cultura forte», geradora de coesão e de integração, faz com que a cultura nelas 

dominante possa ser vista como única e uniformizante. A segunda enfatiza a diferenciação, 

fazendo ressaltar a heterogeneidade e a conflitualidade inerentes aos processos organizacionais. 

Perspectiva as organizações como um conjunto de subculturas que se entrecruzam. 

Como referimos anteriormente, Sainsaulieu abordou bastante a problemática do poder e jogo 

de actores19. A maioria dos investigadores que concebem a organização como produtora ou 

portadora de cultura entendem-na como elemento social normativo que aglutina as diferentes 

partes que a compõem. Para este autor, há uma influência profunda da experiência de trabalho e 

da vida nas empresas sobre as estruturas mentais das pessoas e nos seus comportamentos 

relacionais. Uma empresa jamais se poderá desenvolver contra o seu próprio sistema social. 

Este consiste num conjunto de interacções ou relações entre actores reproduzidos a ponto de 

estabelecer ligações colectivas duráveis que mediatizam e transformam os efeitos previstos pela 

regra da organização formal. 

A análise deste sistema social deve fazer compreender no que os sistemas de interacção 

constituem um recurso social maior de desenvolvimento das empresas. Nesta linha, tal como o 

autor, consideramos que não é possível identificar uma cultura própria de empresa, havendo sim 

espaço para a produção, existência e recriação de subculturas de grupo, que poderão ter por 

base um sector da empresa ou uma categoria profissional, por exemplo. 

Sainsaulieu sustenta que a organização não é redutível a um mero receptáculo de culturas 

societais, ela própria é geradora de culturas, é um local de aprendizagem cultural. Os actores 

organizacionais não são espectadores desinteressados ou sujeitos passivos a quem está 

reservado o papel de observadores de um processo de importação cultural. Mesmo que possam 

existir representações comuns entre dirigentes e empregados sobre o produto e as ferramentas, 

por exemplo, as diferenças de salário, de segurança, de perspectivas continuam a ser fortes e as 

filiações sindicais continuam a existir. Mesmo um clima de negociação é insuficiente para suscitar 

uma durável partilha de objectivos e de interesses. 

Renaud Sainsaulieu- Sociologia da empresa. Organização, cultura e desenvolvimento. Portugal: Instituto Piaget, s/d 
pp. 139-149 
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Sainsaulieu confere aos actores organizacionais um papel activo na construção e 

transformação da cultura na organização, salientando os efeitos do trabalho sobre 

comportamentos grupais e definindo várias identidades e culturas no interior das organizações. 

Uma vez que no seio da organização não há apenas consumidores mas também produtores de 

cultura, fala-se de culturas (no plural). Este autor distancia-se das correntes que vêem na cultura 

organizacional um simples prolongamento da cultura envolvente e dos que a concebem como 

subsistema integrador do factor humano. Encara, sim, a empresa como um local de 

aprendizagem cultural e de formação de identidades e adopta como unidade de análise, não a 

organização, mas os grupos ou categorias localizadas no seu interior, colocando a ênfase na 

pluralidade cultural e nos modelos identitários que lhe estão associados. 

Não podemos esquecer o exterior, a família, outras instituições, o Estado, a escola ou a 

religião. Uma leitura da empresa concebida como uma sociedade capaz de fundar as suas 

relações de produção na sua própria cultura, implica que se desenvolvam até ao fim as 

significações do conceito de sociedade. Viver em sociedade humana graças a uma cultura, é 

oferecer um lugar reconhecido a todos os seus membros, sob pena de perder a sua substância, 

no caso de haver excluídos ou marginais em excesso, é ainda produzir as regras de uma 

sociabilidade, capazes de articular as diferenças e as identidades particulares de cada um e 

definir as capacidades de acção colectiva e os papeis e os actores, face às pressões 

imprevisíveis do meio ambiente. 

Falar de cultura é admitir que a empresa, como sociedade, é portadora de um sistema social 

de produção eficaz quanto baste para que todos os seus membros nele encontrem os meios 

práticos de um reconhecimento de identidades específicas e os potenciais de criatividade e de 

ajustamentos sociais. Será esta ambição realizável? Para tal deveriam existir, segundo 

Sainsaulieu, três condições: 1) Produção de um sistema de normas e valores acessíveis a todos 

os seus membros - partilha do simbólico. Só há cultura se existir uma transversalidade 

compreensiva entre todos os membros da empresa: um espaço simbólico comum a todas as 

identidades; 2) Uma sociedade é tanto mais forte quanto puder transmitir aos seus membros 

conselhos e códigos de conduta validado pela experiência afim de reproduzir o valor das 

instituições recebidas; 3) Confrontação entre cultura vivida no trabalho e cultura exterior do 

cidadão. 

Consideramos que uma empresa é uma verdadeira sociedade de actores envolvidos num 

mesmo esforço colectivo de produção, na encruzilhada de uma tripla exigência de socialização 

pelo trabalho, de estratégias de poder e de lógicas de acção colectiva, sofrendo uma constante 

pressão dos seus diversos ambientes (económico, cultural e político). Um cenário social da 

transformação cultural é o do grupo, no qual o indivíduo vive de relações duráveis e diferentes da 
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vida quotidiana, nas quais percebe a sua própria imagem e a que recebe dos outros. As 

mudanças podem conduzir a outra visão sobre si e dos outros. A evolução das identidades 

colectivas resulta de processos grupais e relacionais. 

Para Sainsualieu, existe um processo de aprendizagem cultural no trabalho. Este conduz à 

aquisição de certas referências culturais, à perda de outras e à existência de determinadas 

representações. O autor fala, assim de «identidade cultural», conceito fundamental para a nossa 

pesquisa e que se manifesta sobretudo como percepção das diferenças, por parte do sujeito, 

relativamente a todos os que não comungam da mesma identidade. "Aplicar os conceitos de 

identidade e de cultura ao mundo da empresa, é sustentar a ideia de que a empresa constitui um 

lugar de socialização importante para os indivíduos que nela trabalham"20. A «identidade» é uma 

marca de pertença a um colectivo, grupo ou categoria, que permite aos indivíduos serem 

identificados pelos outros mas também identificarem-se eles próprios face aos outros. 

Durkheim21 defende que entre os elementos constitutivos da identidade social, a identidade 

profissional não é outra senão o nome da função ou da profissão à qual cada um está destinado 

em função do meio sócio-profissional de origem e das aprendizagens especializadas que teve. 

Ela é conferida aos indivíduos pelos «grupos profissionais» que constituem os elementos 

essenciais da nossa estrutura social e que estão encarregues de iniciar os seus membros nas 

regras mas também nas «ideias», sentimentos e interesses. Enquanto membros destes grupos 

profissionais, os indivíduos vêm reconhecida a sua identidade não apenas pelos seus pares mas 

também pelos outros. A pertença a um grupo profissional é um elemento essencial da identidade 

social. 

Já Bourdieu 2 designa sob o nome de «habitus» o conjunto de disposições socialmente 

adquiridas na família de origem e ao longo da escolarização e que são activamente interiorizadas 

para gerar esquemas práticos conformes às diversas trajectórias de socialização. Esta 

problemática faz da identidade social um conjunto de traços culturais que toma inútil do ponto de 

vista heurístico toda a distinção entre identidade individual e colectiva. Nesta perspectiva, a 

identidade social é um processo genético e histórico de transmissão entre as gerações, de 

reconhecimento institucional e de interiorização individual das condições sociais que estruturam 

as biografias e as características objectivas das situações sócio-profissionais. 

A esta tradição, opõem-se outra corrente da sociologia. Está relacionada com a sociologia 

compreensiva que considera que é o «sentido subjectivo visado» e a «relação aos 

comportamentos do outro» que caracterizam a actividade social, objecto da sociologia e permite 

20 Isabelle Francfort; Florence Osty; Renaud Sainsaulieu; Marc Uhalde - Les mondes sociaux de l'entreprise. Paris: 
Desclée de Brouwer, 1995, p.217 
21 r^ e 

Emile Durkheim - De la division de travail social. Etude sur l'organisation des sociétés supérieures (8a ed ) Paris 
PUF, 1967 
22 Pierre Bourdieu - O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989 
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analisar o seu desenvolvimento. Nesta perspectiva, as identidades são descritas e explicadas 

casualmente como identidades de actores, resultado do sistema de relações entre pares de um 

mesmo sistema da acção e construindo-se pela e dentro da dinâmica própria deste sistema. Elas 

podem ser analisadas como efeitos emergentes destes sistemas de acção e das acções 

colectivas estruturadas por regras em perpétua reformulação. 

Estas identidades não são deduzidas das trajectórias sociais dos indivíduos mas induzidas 

das atitudes, crenças e valores investidos no seu sistema de acção e de justificações discursivas 

que lhe são dadas. Elas estão estreitamente ligadas a formas de racionalidade investidas na 

acção e servem de suporte a estratégias de actores que têm a sua identidade na sua própria 

participação e na acção do sistema de relações estratégicas que os relacionam com outros 

actores. 

No campo do trabalho, a abordagem de Sainsaulieu, decorre destas perspectiva, no entanto 

ele inclui uma dimensão raramente tida em conta: as formas de implicação subjectiva dos 

trabalhadores nas suas relações de trabalho, principalmente em relação ao poder. A noção de 

identidade é mobilizada não tanto para descrever as categorias dos actores presentes num 

sistema, mas para descobrir as maneiras de ser ou não um actor reconhecido na organização. 

As formas de afrontar os conflitos estão no centro das análises que fazem da identidade não um 

resultado estável das socializações anteriores mas um produto instável das formas de 

envolvimento na acção presente. 

Este autor aborda a questão da identidade a partir da questão das relações de trabalho nas 

organizações e sob a base de observações profundas do funcionamento das empresas. 

Descobre uma grande diversidade de atitudes face ao trabalho, de modos de relação entre 

colegas e com os chefes, de estruturas de organização e de modos de gestão do pessoal. Incluí 

na sua definição de identidade a articulação entre identidade individual e identidade social, 

definindo quatro tipos de identidade colectiva nas empresas: Fusão, Negociação, Afinidade e 

Retirada23. 

O desenvolvimento de capacidades estratégicas através da experiência quotidiana das 

relações de poder no trabalho é uma das circunstâncias de aprendizagem mais fortes e duráveis 

da vida de um adulto. O sistema de representações relacionado com o trabalho e as suas 

relações são profundamente marcados pelas relações de poder que aí se desenvolvem. A 

organização oferece ocasiões de constituir coligações ofensivas ou defensivas, de desenvolver 

jogos de poder mais ou menos complexos e mudanças. 

Renaud Sainsaulieu - L'identité au travail, s/l:Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1988 
p.304 
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O reconhecimento de comportamentos e a compreensão das identidades colectivas que 
surgem e influenciam as motivações deveria assumir um lugar indispensável na gestão. A 
atracção do tempo livre, as desmotivações ligadas às perspectivas ascensoriais, as ameaças de 
desemprego, aumentaram a ideia de ir para o trabalho para investir o mínimo. 

Segundo Sainsaulieu, as investigações realizadas sobre as identidades no trabalho deixam 

perceber quatro tipos de confrontação identitária que permitiram a instauração de uma forma de 

cultura integrativa da empresa24: a negação cultural do Taylorismo; as modalidades de integração 

comunitária; as culturas do funcionamento colectivo e uma cultura de regulação entre actores. 

A negação cultural do Taylorismo, a extrema racionalização das tarefas e das funções, 

conduz a uma forte divisão entre os que pensam e os que executam. Os modelos identitários de 

retirada e de fusão foram essencialmente observados em meios de execução. 

O segundo tipo - modalidades de integração comunitária - apresenta soluções comunitárias 

para a confrontação de identidades, mas que devem a sua sobrevivência ao facto de se tratar de 

empresas estáveis (familiares, de ofício, de classe social). Quais são? O espírito próprio, 

característico de empresas familiares ou paternalistas, que se fundamenta na lealdade, 

submissão e adesão a valores familiares cuja força se baseia em fortes desigualdades e 

dependências. As comunidades profissionais, que introduziram fortes regulações culturais nas 

empresas, mas à custa de uma sujeição à profissão, ao ofício, prevalecendo a regra da 

profissão. As culturas militantes, nas quais as operações de confronto cultural, de definição de 

identidades e de comunidades se concentram em momentos de luta e muito articuladas com os 

sindicatos nacionais (em muitos casos a cultura de luta toma-se a cultura da empresa). As 

culturas burocráticas e estatutárias nas quais a atenção já não incide sobre o ofício, família dos 

produtores ou a mobilização social, mas sobre o conjunto humano complexo, definido pela 

estrutura técnica e pelo organigrama das funções. A defesa do estatuto e não da profissão e da 

identidade ocupa as energias colectivas. Finalmente os fundamentos culturais do taylorismo. As 

empresas tiveram de aprender a construir-se num meio autónomo capaz de mobilizar os seus 

actores face às pressões do meio envolvente. A adesão à empresa voltou a ser um meio 

integrador, mas por outras razões que não a família ou o ofício, mas no reconhecimento dos 

indivíduos, das suas competências e projectos. 

O segundo tipo consiste nas culturas de funcionamento colectivo. Falamos das comunidades 

de trabalho, cooperativas operárias de produção, empresas autogeridas, grupos de expressão, 

círculos de qualidade. Três processos culturais estão relacionados com o desenvolvimento 

destas experiências. As novas relações instauradas no local de trabalho que a propósito da sua 

24 
R f a " d Sainsaulieu- Soc>ologia da empresa. Organização, cultura e desenvolvimento. Portugal: Instituto Piaget s/d 

pp.263-273 a i i 
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organização quotidiana produzem trocas significativas e uma aprendizagem cultural intensa 

através do frente a frente, da vida de equipa, dos problemas a resolver em comum. Afirmam-se 

novas identidades e os trabalhadores, antes confinados a uma identidade de retirada, de fusões 

e de relações de afinidade, fazem a aprendizagem do grupo. Confrontação interna das 

identidades culturais diferenciadas pela experiência. 

O autor fala também da cultura de regulação entre actores, que surge com o aparecimento do 

management dos recursos humanos, atento às relações informais existentes nas empresas. A 

atenção virou-se, agora, para as entrevistas frente a frente com os chefes, para os grupos 

espontâneos e duráveis, para as comunicações por rede, para as afinidades interpessoais, para 

as reuniões sucessivas. Dá-se uma descoberta do papel das pessoas e das suas relações, assim 

como dos grupos nos sistemas sociais. A analise das estratégia da empresa veio completar esta 

visão cultural das relações humanas no trabalho ao introduzir uma compreensão da acção como 

resultante daqueles jogos informais. 

Segundo o autor, esta empresa de actores é o início de uma verdadeira cultura de empresa, 

pois assenta em aprendizagens culturais possíveis pelas mudanças de estruturas e abertura de 

acesso ao poder, ligadas ao controlo de numerosas fontes de incerteza. Ela possibilita a 

coexistência de grupos culturais variados, profissionais, promocionais, fusionais, negociadores, 

na medida em que permite articular as suas diferenças num jogo estratégico preciso de resposta 

às incertezas das organizações. Esta cultura de actores não limita as relações de trabalho às 

fronteiras formais do organigrama e dos edifícios da empresa. A análise das relações 

estratégicas permite apreender redes de relações com clientes, concorrentes, fornecedores, com 

o Estado, bancos e outros organismos. 

Finalmente, o autor aborda o caminho para uma cultura do desenvolvimento social da 

empresa. Refere que é fundamental que as empresas tomem atenção à estrutura do seu sistema 

social e aos processos transformadores que nele podem criar novos actores, outras relações de 

trabalho e uma aptidão colectiva para criar soluções novas e operatórias. Apenas haverá 

desenvolvimento social da empresa, se a cultura desenvolver o espírito de confronto, de debate, 

de expressão e de aceitação das diferenças para atingir, não um compromisso, mas uma nova 

produção cultural. Segundo Sainsaulieu, "o avanço de uma cultura de empresa, fundada no 

reconhecimento da pluralidade das suas identidades culturais internas, concerne mais a 

elaborações colectiva de projectos e de planos, bem como a avaliação colectiva dos seus 

resultados, do que o problema e o momento particular de uma decisão"25. O problema da 

articulação das diferentes identidades tem de ser encarado com a perspectiva de que antes de 

Renaud Sansaulieu - Sociologie de l'Organisatbn et de l'Entreprise. Paris: Presse de la Fundation Nationel e des 
Sciences Politiques, 1987, p.272 
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se falar em valores comuns há que conhecer as identidades fortes do ofício, da função, de 
sindicatos, de estabelecimentos, de idades, de antiguidade, de sexos, de etnias, entre outros. 
Toma-se fundamental, realizar uma verdadeira cultura de análise social da empresa, que 
assegure a coexistência de diferentes identidades. 

1.2 - A problemática da satisfação com o trabalho e as teorias da motivação 

Pelas mais diversas razões, pessoas desmotivadas constituem um obstáculo aos processos 
de mudança enquanto pessoas motivadas e satisfeitas são um factor de competitividade 
acrescida para as empresas. A satisfação é das variáveis dependentes mais estudada na 
literatura organizacional, existindo posições teóricas muito diversas em relação à natureza dos 
seus determinantes. 

Segundo Jorge Vala, Ma Benedicta Monteiro, Luísa Lima e António Caetano, a satisfação 
consiste num "construto que visa dar conta de um estado emocional positivo ou de uma atitude 
positiva face ao trabalho e às experiências em contexto de trabalho"26 

No que se refere à medida da satisfação, a maior parte das pesquisas recorre a questionários 
que, ora visam avaliar a satisfação geral com o trabalho, ora traduzem uma concepção 
multidimensional do conceito, propondo-se avaliar os diferentes factores que é suposto integrar, 
por exemplo, satisfação com a organização, com a remuneração, com o trabalho realizado, com 
os colegas, com o superior. 

Mas o estudo sobre satisfação e motivação não é pacífico. William Werther e Keith Davis27 

definem a satisfação com o trabalho como a forma favorável ou desfavorável com que os 
empregados vêm o seu trabalho. Estes autores consideram que o trabalho por si só afecta a 
satisfação. Trabalhos ricos em autonomia, variedade, identidade das tarefas e feedback 

contribuem para a satisfação dos empregados. No entanto, a aceitação pelo grupo de trabalho 
também é importante para a satisfação dos indivíduos. 

Segundo estes aoutores28, a motivação pode ser definida como a predisposição de alguém 

para realizar uma acção porque quer fazê-lo. As pessoas agem porque pensam que têm de o 

fazer, sendo assim, se estão motivadas fazem uma escolha positiva para fazer algo porque isso 

vai satisfazer alguma das suas necessidades. As pessoas são diferentes, também as suas 

necessidades, valores sociais, capacidades são diferentes e variam com o tempo, gerando 

Jorge Vala; M" Benedicta Monteiro; Luísa Lima; António Caetano - Psicohgia social das organizações - Estudos em 
empresas Portuguesas. Oeiras: Celta Editora, 1994, p. 110 wyinuaçoes tsiuaos em 
28 Idem™ B 5oT t h e r ' K e Í t h D a V 'S " H U m a n res0Urces and Personal management. USA: Edições McGraw Hill, 1996 
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diferentes comportamentos. No entanto, o processo que dinamiza o comportamento é 

semelhante: o comportamento é causado (tem uma causa), é motivado (tem uma finalidade) e é 

orientado por objectivos (existe sempre um impulso, um desejo, uma necessidade). A motivação 

é uma força impulsionadora do indivíduo para um objectivo. Esta força pode ser positiva (leva o 

indivíduo a aproximar-se do estímulo), ou negativa (afasta o indivíduo do objectivo) e leva os 

indivíduos a comportarem-se de determinada maneira, sofrendo influência de factores internos 

(cognitivos) e externos (ambientais). 

Por vezes, o foco é colocado nos factores internos, noutras em factores externos. Os 

primeiros estão associados aos motivos e necessidades que conduzem um indivíduo a adoptar 

um determinado comportamento, os segundo estão relacionados com o facto dos indivíduos 

terem um comportamento predeterminado, reagir a pressões. A motivação está, pois, relacionada 

com a noção de «força» ou «pulsão» que incita os indivíduos a adoptar uma determinada 

conduta. Nesta perspectiva, podemos dizer que motivar consiste em adaptar os esforços dos 

indivíduos às suas particularidades, fundamentalmente diferentes das dos outros indivíduos, 

decorrente das suas atitudes, comportamentos, objectivos, antecedentes e necessidades. As 

necessidades constituem deficiências psicossociológicas, psicológicas ou sociais que o indivíduo 

sente pontualmente e que o levam a adoptar determinada atitude ou comportamento. 

O primeiro autor a abordar o trabalho e o seu papel para o indivíduo foi Elton Mayo29 

alertando para a necessidade de ter em conta a «lógica dos sentimentos» dos assalariados, 

sentimentos cuja existência e permanência exigem relações mais humanas no trabalho. 

Os pesquisadores do «frenage» na produção revelaram a força do grupo e a sua capacidade 

para impor normas colectivas de resistência aos constrangimentos da produção. Michel Crozier e 

Erhard Friedberg30 mostram como o indivíduo se aproveita das falhas da organização para as 

usar para os seus próprios fins. "O poder de um indivíduo é função da importância da zona de 

incerteza que ele é capaz de controlar face aos seus parceiros"31 

Consideramos que o comportamento dos actores, pessoas e grupos, que trabalham no seio 

de uma organização e a sua evolução, não se podem compreender isoladamente mas apenas se 

considerarmos as suas influências recíprocas no quadro dos constrangimentos. A nossa 

abordagem não se inclina para uma acção passiva e inconsciente dos trabalhadores, mas sim 

para uma acção activa, pensada/consciente e pautada por objectivos. Acreditamos que os 

trabalhadores numa organização são verdadeiros actores sociais. 

O nome de Elton Mayo está associado ao movimento das relações humanas, que nasceu com os seus trabalhos 
(entre 1880 e 1949) na fábrica Western Electric de Hawthorne (Chicago) 
0 Michel Crozier; Erhard Friedberg - L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective. Paris: Editions Seuil 
1977 
1 Erhard Friedberg-L' analyse sociologique des organizations. In Revue Pour, n°28. Paris Grep 1988 
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Os estudos a nível da satisfação e motivação nas organizações são diversos, podendo-se 

questionar qual o modelo mais apropriado para assegurar, de maneira significativa, a satisfação 

dos trabalhadores. Cada um deles tem as suas forças e fraquezas e, segundo o contexto ou a 

natureza do trabalho, podemos optar por determinadas abordagens. No entanto, a adopção de 

diferentes conceitos relativos a cada uma das teorias pode, em muitos casos, ser uma boa 

opção, uma vez que nenhuma técnica motivacional é formalmente mais eficaz que outra, sendo 

os diferentes modelos facetas de uma mesma realidade que é a satisfação e motivação no 

trabalho. 

Existem várias formas de organizar (ou catalogar) as diferentes abordagens. A grande 

maioria defende que podemos fazer uma diferenciação entre factores intrínsecos e extrínsecos. 

Estes incluem o pagamento, benefícios sociais e segurança e os intrínsecos têm carácter mais 

psicológico, como o interesse do trabalho, a possibilidade de aplicar competências e habilidades, 

entre outros. 

Segundo Richard H. Hall32, a relevância dos factores intrínsecos pode ser visível em múltiplos 

estudos, mas também existem fortes evidências que suportam a importância dos factores 

extrínsecos. Constatamos, pelas leituras realizadas, que são poucos os estudos que isolam, na 

sua análise, factores de satisfação de carácter social ou que se relacionam com a interacção 

social dos indivíduos em contexto de trabalho, estando aspectos desta ordem normalmente 

catalogados como factores extrínsecos. 

Importa realizar uma breve apresentação de diferentes teorias de motivação e estudos 

realizados que serviram de suporte à construção do modelo de análise desta pesquisa. 

1.2.1. Abordagens teóricas da satisfação com o trabalho 

Esta parte do capítulo 1, visa fazer uma apresentação sumária e uma reflexão sobre as 

principais teorias da satisfação com o trabalho. 

Uma das teorias mais conhecidas é a de Abraham Maslow33, que se fundamenta nas 

diferentes necessidades internas (abordagem intra-orientada). Formulou uma teoria com base na 

hierarquia de necessidades que influenciam o comportamento humano, tendo por princípio a 

ideia de que algumas são consideradas mais importantes que outras e deverão ser satisfeitas 

antes que outras sirvam como motivadoras. À medida que o homem satisfaz as suas 

necessidades básicas assumem o predomínio outras mais elevadas. O autor construiu uma 

pirâmide cuja base é constituída pelas necessidades mais básicas. Na base encontramos as 

Richard Hall - Sociology of Work - Perspectives, analyses and Issues. EUA: Hall, 1994 
Abraham M. Maslow- Motivation and Personality. N.Y.: Harper and Bras, 1954 

28 



necessidades fisiológicas (necessidades vitais: comida, repouso, abrigo), quando estas são 
satisfeitas passamos para as de segurança (protecção contra o perigo, benefícios, salários, 
condições de segurança), seguindo-se as sociais (amizade, inclusão em grupos, sentimento de 
aceitação na família organizacional). Após a satisfação destas, seguem-se as de auto-estima 
(reputação, reconhecimento, auto-respeito) e, finalmente, as de auto-realização (utilização do seu 
talento, realização do seu potencial). 

Os pressupostos gerais da sua teoria são: 

1. Uma necessidade satisfeita não é motivadora de comportamento. O indivíduo nasce 
com uma panóplia de necessidades fisiológicas, inatas e hereditárias. No início, o seu 
comportamento é exclusivamente voltado para a sua satisfação. 

2. A partir de uma certa idade, o indivíduo ingressa numa longa trajectória de 

aprendizagem de novos padrões de necessidades. Surgem as necessidades de segurança, 

voltadas para a protecção contra o perigo, ameaças e privações. 

3. A medida que o indivíduo controla as suas necessidades fisiológicas e de segurança 

surgem necessidades mais elevadas (sociais). Porém, quando o indivíduo alcança a 

satisfação das necessidades sociais surgem as necessidades de auto-realização. Isso 

significa que as necessidades de estima são complementares às necessidades sociais, 

enquanto as de auto-realização são complementares às de estima. 

4. Os níveis mais elevados de necessidade surgem apenas quando os níveis mais baixos 

estão relativamente controlados e alcançados pelo indivíduo. Nem todos os indivíduos 

conseguem satisfação ao nível das necessidades de auto-realização, ou mesmo de estima. 

5. As necessidades de nível mais elevado surgem à medida que as de nível mais baixo 

vão sendo satisfeitas, mas predominam as mais baixas de acordo com a hierarquia das 

necessidades. Segundo este modelo, as necessidades mais baixas requerem um ciclo 

motivacional relativamente rápido, enquanto as necessidades mais elevadas requerem um 

ciclo extremamente longo. Porém, se alguma necessidade mais baixa deixar de ser satisfeita 

durante muito tempo, toma-se imperativa, neutralizando o efeito das necessidades mais 

elevadas. A privação de uma necessidade inferior faz com que as energias do indivíduo se 

desviem para a luta pela sua satisfação. 

Aplicando esta teoria a um contexto de trabalho, as necessidades básicas passam a reflectir-
se em preocupações por condições agradáveis de trabalho, tempo de lazer, propriedades 
pessoais mais luxuosas e maior salário. 
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"Se as necessidades fisiológicas forem relativamente garantidas, surge um novo tipo de 

necessidades, que podemos categorizar como necessidades de segurança (...)"34 No trabalho, as 

necessidades de segurança reflectem-se numa preocupação com benefícios, como o seguro de 

saúde, plano de reforma, pensão e remunerações, condições seguras de trabalho e padrões 

claros e estáveis de desempenho. A própria natureza das necessidades de segurança tende a 

gerar comportamentos que impedirão a realização dos objectivos da organização, quando estes 

entram em conflito com as necessidades pessoais. 

No trabalho, as necessidades de associação reflectem-se na preocupação de ter bons 

colegas, oportunidades de intercâmbio e relações interpessoais harmoniosas. Os 

comportamentos gerados por estas necessidades são, provavelmente, aqueles que servem para 

agradar subordinados, colegas e superiores hierárquicos. 

Quando a pessoa se sente satisfeita por ter adquirido aceitação e um lugar na organização, 

interessa-se pela obtenção de um «status» especial no grupo. Dado o sucesso obtido nos vários 

níveis inferiores, começa a sentir ambição e desejo de se sobressair, de tal forma que possa ter 

um reconhecimento especial. Este interesse é um reflexo das necessidades de auto-estima do 

indivíduo, que se manifestam no quarto nível da hierarquia. As necessidades de auto-estima 

impelem a competência, na esperança de colher as recompensas sociais e profissionais daí 

advindas. O indivíduo preocupa-se com as oportunidades de progresso e reconhecimento 

baseadas nos seus méritos, que permitirão mostrar as suas habilidades e capacidades de 

participação em actividades estratégicas. 

Em suma, as necessidades de «auto-estima» motivam os indivíduos a dar o máximo de si à 

organização. Segundo o autor, "a satisfação da necessidade de auto-estima conduz a 

sentimentos de auto-confiança, mérito, força, capacidade e adequação, de ser útil e necessário 

no mundo"35. Os comportamentos de trabalho causados pela «auto-estima» são mais maduros e 

construtivos para a organização que os causados pelos sistemas de níveis inferiores, no entanto 

são mais difíceis de satisfazer, dada a sua dependência à receptividade dos outros. Segundo o 

autor, o indivíduo também poderá atingir a sensação de desenvolvimento pessoal, realização e 

satisfação a partir do que faz - estas são as preocupações de uma pessoa que experimenta uma 

necessidade de auto-realização. Esta focaliza os méritos intrínsecos do próprio trabalho e requer 

autonomia, vontade e oportunidade de correr riscos e liberdade para experimentar, o que conduz 

a actividades inovadoras e criativas, aumento do ego e investimento crescente no trabalho. 

No entanto, a pesquisa empírica que testa esta teoria de Maslow só mostrou um suporte 

limitado em alguns aspectos da sua formulação. Segundo Terence R. Michell e James Larson 

Idem, p.18 
Idem Ibidem, p. 21 
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Jr. , a ordem hierárquica proposta é mais específica e menos flexível do que a realidade. 

Consideram que não é claro que a satisfação de uma necessidade signifique automaticamente 

que a necessidade seguinte seja activada como motivadora e que, além disso, não foi provado 

que as necessidades mais básicas são as mais importantes. Consideram que esta é uma teoria 

estática que não tem presente que as necessidades mudam com o tempo, com as situações e 

com as comparações que as pessoas fazem entre as suas necessidades e as dos outros. Um 

indivíduo pode valorizar ou ver satisfeita uma necessidade superior, sem que aconteça 

necessariamente o mesmo com uma de ordem inferior. Também consideram que uma 

necessidade satisfeita não deixa obrigatoriamente de ser motivadora, pelo contrário, poderá 

continuar a ser um factor que motiva o indivíduo para o trabalho. No entanto, estes autores, à 

semelhança de muitos outros, admitem a importância desta teoria, antes de mais por ser a 

primeira a alertar para o facto de os gestores deverem reconhecer a importância das 

necessidades mais altas na pirâmide. 

Herzberg37 alicerça a sua teoria no ambiente externo e no trabalho do indivíduo (abordagem 

extra-orientada). Em 1959, realizou um estudo sobre satisfação de necessidades e o seu impacto 

na motivação de duzentos engenheiros e contabilistas. 

Para este autor, a motivação dos trabalhadores depende de dois tipos de factores: 

1. Factores higiénicos: referem-se às condições que rodeiam o indivíduo enquanto 

trabalha (condições físicas, ambientais e de conforto, salário, benefícios sociais, políticas da 

empresa, relação com chefias e tipo de supervisão, relações entre direcção e empregados e 

relação colegas, regulamentos internos, oportunidades existentes e segurança no cargo). 

Constituem os factores tradicionalmente utilizados pelas organizações para motivar os seus 

empregados. Segundo o autor, estes factores são muito limitados na sua capacidade de 

influenciar o comportamento dos empregados, pois, sendo de carácter preventivo e profilático, 

destinam-se a evitar fontes de insatisfação do meio ambiente ou ameaças ao seu equilíbrio. 

Quando são satisfeitos apenas evitam a insatisfação, uma vez que a sua influência sobre o 

comportamento não consegue elevar substancial e duradouramente a satisfação. Por isso são 

chamados «factores insatisfacientes». 

2. Factores motivacionais: referem-se ao conteúdo, às tarefas e aos deveres relacionados 

com a função em si. Têm efeito duradouro na satisfação e no aumento de produtividade em 

níveis de excelência. O termo «motivação» envolve sentimentos de realização, de crescimento 

e de reconhecimento profissional, manifestados por meio do exercício de tarefas e actividades 

Terence, Michell ; James R. Larson - People in organizations - An introductbn to Organizational Behaviour. USA: 
McGraw-Hill International Editions, 1987, p.160 
37 Fredrick Herzberg - Le travail et la nature de l'homme. Paris: Entreprise Modern d'Edition,1971 
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que oferecem suficiente desafio e significado para o trabalho. Quando os factores 

motivacionais são concretizados, elevam a satisfação, quando são precários provocam 

ausência de satisfação (factores insuficientes). Entre estes factores encontramos a delegação 

de responsabilidade, a liberdade de decidir como executar o trabalho, as promoções, o uso 

pleno das habilidades pessoais, a definição de objectivos e a sua avaliação ou o 

enriquecimento do cargo. 

O autor defende que a satisfação decorre do conteúdo ou actividades desafiadoras e 

estimulantes do cargo (factores motivadores) e a insatisfação é função do ambiente, da 

supervisão, dos colegas e do contexto geral do cargo (factores higiénicos). 

Assim, segundo o autor, os factores responsáveis pela insatisfação profissional são distintos 

dos que são responsáveis pela satisfação profissional, pelo que o oposto da satisfação 

profissional não é a insatisfação, mas sim a ausência de satisfação e o oposto da insatisfação é 

ausência de satisfação profissional e não a satisfação. "O oposto da satisfação não é a 

insatisfação, mas sim nenhuma insatisfação no trabalho; e da mesma forma, o oposto de 

insatisfação no trabalho não é a satisfação, mas sim nenhuma insatisfação no trabalho"38 

Segundo Donnely, Gibson, Ivancevich39, os factores de manutenção causam muita 

insatisfação quando não estão presentes, mas não são geradores de grande motivação quando 

estão presentes. Por outro lado, os factores do segundo grupo conduzem a uma forte motivação 

e satisfação quando estão presentes, mas não causam insatisfação quando ausentes. 

Os factores de motivação estão relacionados com o trabalho em si e os de manutenção 

encontram-se na sua periferia, relacionando-se mais com o ambiente externo. O autor defende 

que quanto mais os empregados se encontram altamente motivados, maior a sua tolerância para 

suportar o descontentamento causado pelos factores de manutenção. No entanto, o contrário 

não é verdadeiro. 

Para motivar o trabalhador, Herzberg propõe o enriquecimento das tarefas que consiste em 

ampliar as suas responsabilidades, objectivos e desafios. Esta abordagem enfatiza factores, 

tradicionalmente negligenciados pelas organizações em favor dos factores insatisfacientes, na 

tentativa de elevar o desempenho e a satisfação pessoal dos trabalhadores. 

Até certo ponto, as conclusões de Herzberg coincidem com a teoria de Maslow, quando 

concorda que níveis mais baixos de necessidades humanas têm pouco efeito motivacional. Mas, 

como verificamos, os autores apresentam algumas diferenças. 

Fredrick Herzberg - Como se faz para motivar um funcionário. In Biblioteca Harvard de Administração. São Paulo: 
Editora Abril, 1975, p.7 
39 

James Donnely; James Gibson; Jonh M. Ivancevich -Administração - Princípios de gestão empresarial. Portugal: 
McGraw-Hill, 2000 
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Segundo Donnely, Gibson, Ivancevich, "a diferença entre factores de motivação e os factores 

de manutenção é idêntica à que os psicólogos descrevem entre motivadores intrínsecos e 

extrínsecos. Os motivadores intrínsecos fazem parte do trabalho e ocorrem quando o empregado 

executa as suas tarefas (...). As motivações extrínsecas são recompensas externas que possuem 

algum significado ou valor depois da execução do trabalho ou para além dele e oferecem pouca 

ou nenhuma motivação quando o trabalho está a ser executado"40. 

Discordamos com Herzberg, pois consideramos que alguns factores que este autor considera 

de manutenção também podem, em algumas circunstâncias, ser factores de motivação, tal como 

o salário e a estabilidade contratual. Consideramos que o salário, benefícios, relação com 

colegas, apesar de serem aspectos mais básicos, não servem apenas para evitar a insatisfação, 

dependendo dos casos e contexto, poderão ser também factores que elevam a satisfação. Não 

são apenas os factores relacionados com o trabalho em si que produzem satisfação/motivação. 

Coloca-se aqui o foco no contexto, assim como na diferença entre as pessoas, ou grupos, que 

não é tido em consideração nos trabalhos de Herzberg. Além disso, um factor de satisfação para 

um indivíduo, ou conjunto de indivíduos, pode ser factor de insatisfação para outros. 

Uma das primeiras abordagens do chamado job design foi a de Frederick Taylor41, o primeiro 

a argumentar que o método cientifico pode ser usado para desenhar a função e levar as pessoas 

a maximizar os seus outputs (rendimento, produção). Enquanto este autor abordou a forma ideal 

de envolver os gestores e empregados num esforço de cooperação para incentivar a 

produtividade, os seus seguidores foram mais reticentes na sua aplicação. Concentraram-se em 

dois eixos: determinar a melhor maneira de fazer a tarefa/função e usar o pagamento enquanto 

incentivo para assegurar o comprometimento com o método de trabalho prescrito. O ênfase em 

encontrar a one best way (a melhor maneira) de fazer um trabalho remete para o que chamamos 

estudos de métodos e tempos, usados para encontrar a melhor forma «de estar» das pessoas 

para realizar uma tarefa, abolir os trabalhos complexos e transformá-los em tarefas facilmente 

repetidas e aprendidas, encontrar ferramentas e equipamentos que permitam minimizar o esforço 

e tempo perdido, construir um ambiente de trabalho de forma a que o barulho, ventilação e outros 

factores não reduzam a efectividade do trabalho, desenhar ferramentas especiais para trabalhos 

específicos, eliminar todas as actividades que causam cansaço. 

Surgiram muitos estudos direccionados para a resolução de problemas humanos no trabalho, 
apresentando dois tipos de soluções: o alargamento de funções e o enriquecimento de funções. 
O primeiro dá ao empregado o mesmo nível de autonomia e responsabilidade, mas expande a 

James Donnely; James Gibson L; Jonh M.Ivancevich - Administração - Princípios de gestão empresarial. Portugal: 
McGraw-Hill, 2000, p. 275 

Frederick Taylor, engenheiro e economista, foi o promotor da organização científica do trabalho 
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variedade das tarefas, o segundo tenta incrementar a autonomia e responsabilidade do 

trabalhador. Um nome muito associado à ideia de alargamento de funções é precisamente o de 

Herzberg, que sugere como estratégias: solicitar aos empregados que trabalhem acima do seu 

potencial/ou do que foi estabelecido; sempre que possível, substituir tarefas repetitivas, difíceis e 

aborrecidas por máquinas, o que dá ao empregado uma visão mais interessante do trabalho; 

atribuir mais tarefas à função, diminuindo a monotonia e aumentando variedade; incrementar a 

rotação de funções, permitindo ao empregado aprender novas habilidades e aumentar a 

variedade das tarefas. Com este tipo de abordagem dá-se um maior ênfase à satisfação dos 

empregados que à produtividade. Se, aumentando a satisfação, podemos reduzir o turnover e o 

absentismo, são necessárias outras mudanças para aumentar a produtividade, impondo-se o 

enriquecimento das funções. 

O enriquecimento das funções envolve mais que apenas trabalhos com variedade a nível das 

tarefas executadas. Envolve a criação de uma nova função com grande responsabilidade e 

autonomia (a componente vertical). Podem, assim, ser usadas novas ferramentas e habilidades, 

existindo: menor controlo directo dos empregados, colocando-se o ênfase nos resultados e 

atribuindo-se aos empregados liberdade para escolher o que fazer para os alcançar; incremento 

da responsabilidade pessoal (o indivíduo é responsável pelas suas actividades); sempre que 

possível, os trabalhadores executam unidades completas de trabalho, o indivíduo faz um trabalho 

com significado, como um todo, em vez de uma ou duas tarefas fragmentadas; o indivíduo tem 

grande liberdade no trabalho e acesso a informação, compreendendo porque é que as 

actividades são realizadas; aumento das habilidades e desenvolvimento de cada empregados, 

atribuindo-lhe novas tarefas desafiadoras. 

No enriquecimento das funções o empregado tem mais responsabilidade e feedback 

relativamente à sua performance e a comunicação é reciproca. Através destas práticas é 

esperado que a motivação, performance e satisfação aumentem. A ideia resume-se a: "se quer 

que as pessoas façam um bom trabalho, dê-lhes um bom trabalho para fazer"42 

Um dos exemplos de projectos de enriquecimento do trabalho foi o da Ford, com um 

programa de participação na decisão e mudanças no contexto de trabalho. As mudanças 

centravam-se nos empregados detectarem e corrigirem problemas de qualidade; ficarem na 

expectativa de fazer reparos simples no equipamento de trabalho; terem mais flexibilidade para 

trabalhar em diferentes tarefas; limparem e prepararem os equipamentos e terem autoridade 

para usar qualquer máquina para a qual estivessem tecnicamente certificados. Instalaram-se, 

ainda, grupos de resolução de problemas com participação nas decisões e encorajamento de 

planos activos por parte dos empregados. A Ford teve sucesso com este trabalho de 

F. Herzberg; B. Mausner; B.B. Snyderman - The motivation to work. New York: Wiley, 1967, p.53 
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envolvimento dos empregados, no entanto existem tantos custos como os benefícios. Os 

primeiros incluem formação, mudança de espaço, duplicação de ferramentas e equipamentos e 

mudanças no sistema de recompensas. A nível dos benefícios poderá diminuir-se o turnover, o 

absentismo e os desperdícios e aumentara qualidade. 

Um outro teórico da satisfação com o trabalho é McClelland43, cuja abordagem, como as 

duas anteriores, está centrada a nível do conteúdo do trabalho realizado. Defende que os 

indivíduos adquirem certas necessidades da cultura de uma sociedade, aprendendo através de 

eventos/acontecimentos que vivenciaram, principalmente enquanto novos. Fala de quatro 

necessidades: de achievement (n Ach), de poder (n Pow), de afiliação (n Aff) e de autonomia (n 

Auf), que uma vez aprendidas devem ser vistas como predisposições pessoais que afectam a 

maneira como as pessoas percebem o trabalho. 

As necessidades de achievement consistem no comportamento para a competição com um 

standard de excelência. A necessidade de poder é a necessidade de controlar o ambiente, 

influenciar o comportamento dos outros e ser responsável por eles. Pessoas com uma grande 

necessidade de poder são caracterizadas por um desejo de dirigir e controlar alguém e uma 

preocupação de manter relações de leaderíollower. 

Relativamente à necessidade de afiliação, os indivíduos com um alto nível de filiação 

desejam estabelecer e manter relações de amizade com outros. Têm um desejo forte de 

aprovação, uma tendência para actuarem de acordo com os desejos e normas dos outros 

quando pressionados por pessoas relativamente a quem valorizam a amizade e, ainda, um 

interesse sincero nos seus sentimentos. Estas pessoas preferem, geralmente, trabalhar em 

equipa. 

A necessidade de autonomia consiste no desejo de independência. Pessoas com grande 

nível destas necessidades querem trabalhar sozinhas, preferem controlar o sua local de trabalho 

e não gostam de estar sujeitas a regras ou procedimentos excessivos. 

Como verificamos atrás, a teoria de Maslow está baseada numa estrutura uniforme 

(hierarquia das necessidades) e a de Herzberg em duas classes de factores, mas ambas 

repousam na presunção implícita de que existe «uma melhor maneira» de motivar as pessoas, 

seja por meio de reconhecimento da pirâmide de necessidades humanas, seja através da 

aplicação dos factores motivacionais e do enriquecimento da função. Todavia, a evidência tem 

demonstrado que diferentes pessoas reagem de diferentes maneiras conforme a situação em 

que são colocadas. 

43 D. C. McClelland- The Achieving society. New Jersey: Van Nostrand, 1961 
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Victor H. Vroom desenvolveu uma teoria da motivação que rejeita noções preconcebidas e 

reconhece as diferenças individuais, percepcionando a motivação como um processo orientador 

de escolhas. Se uma pessoa pensar que o seu esforço vai ser adequadamente recompensado, 

há um esforço motivado e a sua escolha será feita de forma a receber a recompensa desejada. 

Nesta teoria as escolhas, as expectativas e as preferências assumem grande relevância. A 

escolha representa a liberdade que o indivíduo tem de seleccionar comportamentos alternativos 

(por exemplo, o seu trabalho ser rápido ou lento). A expectativa é a crença de que um 

determinado tipo de comportamento pode ou não ser bem sucedido. A preferências ou valências 

são o valor que a pessoa atribuí aos diversos resultados (recompensas ou punições). 

Resumindo, para o autor existem três factores que determinam em cada indivíduo, a 

motivação para produzir: 

1. Expectativas: os objectivos individuais e o desejo de os atingir (dinheiro, segurança do 

cargo, aceitação social, reconhecimento, trabalho interessante) 

2. Recompensas: a relação que o indivíduo percebe entre produtividade e o alcance dos 

seus objectivos individuais. Se uma pessoa tem por objectivo primordial um salário maior e se 

trabalha com base numa remuneração por produção, tem uma forte motivação para produzir 

mais. Porém se a aceitação social pelos colegas é mais importante, poderá produzir abaixo do 

nível consagrado pelo grupo como padrão informal de produção, uma vez que produzir mais 

poderá significara rejeição por parte do grupo. 

3. Relação entre expectativas e recompensas: a capacidade percebida de influenciar o seu 

próprio nível de produtividade. Se uma pessoa acredita que um grande esforço aplicado tem 

pouco efeito sobre o resultado, tenderá a não se esforçar muito, pois não percebe qualquer 

relação entre o nível de produtividade e recompensa, isto é, entre custos e benefícios, entre 

investimento e retomo. 

Para explicar a motivação para produzir, Vroom propõe um modelo de expectativas da 

motivação, que se baseia em objectivos intermediários e gradativos (meios) que conduzem a um 

objectivo final (fins). O indivíduo percebe as consequências de cada alternativa do seu 

comportamento, quando procura um resultado (produtividade elevada) está a procurar meios 

para alcançar resultados (dinheiro, benefícios sociais, apoio do supervisor, promoção ou 

aceitação do grupo). 

Cada indivíduo tem preferência por determinados resultados finais. Uma «preferência 

positiva» indica um desejo de alcançar determinado resultado final, enquanto uma «valência 

negativa» implica um desejo de fugir de determinado resultado final. O desejo do indivíduo para 

V. H. Vroom- Work and Motivation. New York: Wiley, 1964 
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uma produtividade elevada é determinado pela soma das instrumentalidades e valências de 

todos os resultados finais. 

Esta teoria é denominada «Modelo Contingencial de Motivação» porque enfatiza as 

diferenças entre pessoas e cargos e pode expressar-se pela fórmula: M=E x I x P. Isto é, a 

motivação para o trabalho (M) resulta da expectativa (E), multiplicada pela instrumentalidade (I) e 

pela preferência (P). A motivação pode ser baixa quando a expectativa é baixa e os indivíduos 

percebem que não vão conseguir atingir o nível de desempenho que lhes dá direito ao que 

desejam; a instrumentalidade é baixa, ou seja, não têm a certeza que um excelente desempenho 

conduza ao que desejam; a preferência é baixa, ou seja, não dão valor ao que vão receber 

Desta teoria podem ser inferidas três grandes implicações na prática de gestão: 

1. É a antecipação da recompensa que é importante. As pessoas fazem escolhas baseadas 

no que pensam que terão no futuro, não no que tiveram no passado 

2. As recompensas devem ser claramente relacionadas com os comportamentos que são 

vistos como desejáveis pela organização. 

3. Uma vez que pessoas diferentes valorizam recompensas diferentes, deve-se ter em 

atenção os desejos particulares dos empregados. 

Segundo esta teoria, a atractividade dos diferentes resultados é bastante importante e pode 

variar de pessoa para pessoa. A ideia de benefícios flexíveis e novos tipos de compensação, 

decorre desta abordagem. Uma organização, para incrementar os resultados desejados deve 

definir claramente o que é desejado, dar feedback (positivo e negativo) e ter um sistema de 

recompensas relacionado com este comportamento (ex. pagamento por mérito). 

A noção de feedback é crucial para clarificar as expectativas, mas para que este seja 

adequado, os gestores devem ter claro o que esperam de cada um dos seus subordinados, o 

que requer a existência de um job description e de um sistema de objectivos. As pessoas 

também querem informação sobre o que acontece à sua volta, assuntos relacionadas com as 

políticas da organização e decisões de gestão tomadas, o que também contribui para clarificar as 

suas expectativas. 

Lawler45 encontrou evidências de que o dinheiro pode motivar não só o desempenho, como o 

companheirismo e a dedicação. Considera que o dinheiro tem apresentado pouca potência 

motivacional em virtude da sua incorrecta aplicação por parte da organização. Em muitas 

organizações, a relação não consistente entre dinheiro e desempenho, deve-se a uma infinidade 

de razões, entre elas: 

E. E. Lawler- Pay and organizational effectiveness: a psychological view. New York: MacGraw-Hill, 1971 
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1. Grande extensão de tempo e trabalho ligado a aumentos salariais periódicos e 

modestos, que podem dar a impressão de que os ganhos são independentes do desempenho. 

2. Gestores não fazem muitas distinções nas avaliações de desempenho, especialmente 

se elas ocasionam diferenças salariais, talvez porque o confronto com pessoas avaliadas trás 

problemas de relacionamento. 

3. A política salarial das organizações está dependente de políticas governamentais que 

procuram regulamentar salários. 

4. O preconceito gerado pela Escola das Relações Humanas a respeito do salário em si e 

das limitações psicológicas do modelo do homo economicus tão difundido pela escola de 

administração científica de Taylor 

Lawler conclui que as pessoas desejam dinheiro porque este lhes permite não só a satisfação 

de necessidades fisiológicas e de segurança, mas também porque possibilita condições para a 

satisfação das necessidades sociais, de estima e de auto-realização. O dinheiro é um meio e não 

um fim. Por outro lado, as pessoas acreditam que o seu desempenho é necessário para obter 

mais dinheiro. Segundo o modelo de Lawler, quando uma pessoa sente que o seu esforço não se 

transformará em performance ou, pior ainda, que a sua performance não acarretará resultados 

positivos, terá um motivação decrescente. 

Outro contributo para o estudo e compreensão da motivação foi o de Edwin Locke46. 

Segundo este autor, os empregados têm determinados objectivos que estabelecem para si 

próprios, podendo a organização ter uma grande influência no comportamento dos seus 

empregados, influenciando os seus objectivos. Segundo o autor, a participação dos 

trabalhadores no processo de definição de objectivos aumenta a sua efectivação, porque 

incrementa a aceitação. Os indivíduos que fixam objectivos difíceis de atingir têm um nível de 

rendimento mais elevado que os que preferem adoptar objectivos fáceis de atingir. Assim, para 

motivar os empregados, basta encoraja-los a fixar objectivos de rendimento elevado ou, pelo 

menos, a aceitar os objectivos que lhe são fixados. 

Situações em que são definidos objectivos estão mais relacionadas com grandes 

performances que situações em que tal não acontece. Além disso, objectivos específicos e 

difíceis conduzem a melhores performances que os fáceis e não específicos. Quanto mais claros 

e precisos são os objectivos maior a possibilidade de serem atingidos (especificidade), quanto 

mais os objectivos são difíceis de atingir, mais elevado é o rendimento necessário (dificuldade), 

sendo ainda fundamental que o indivíduo integre objectivos fixados (aceitação). 

E. A. Locke - Motivation through conscious goal setting. In Applied and Preventive Psychology, 5, 1996, pp.117-124. 
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A problemática da equidade em contexto de trabalho, também deu lugar a uma teoria da 

satisfação com o trabalho. Segundo a Teoria da Equidade do Professor J. Stacy Adams47 , os 

indivíduos preferem, em geral, uma condição de equidade, ou seja, ter o sentimento de serem 

tratados de uma forma justa e imparcial em relação aos outros. Quando uma pessoa pensa não 

ter sido tratada com verdadeira equidade, tenta eliminar a iniquidade. Não é tanto o que se 

recebe que importa, mas sim o que cada um consegue comparativamente com outras pessoas 

que têm o mesmo tipo de trabalho. É a comparação social ou interpessoal que importa, não o 

montante absoluto da compensação. 

As três principais componentes desta teoria são: 

1. Outcomes (retomo): estímulos ou acontecimentos que contribuem para a gratificação, 

tudo o que o trabalhador recebe da organização em troca da sua contribuição (salário, 

reconhecimento, progressão na carreira, etc.). 

2. Inputs: contribuição do indivíduo para a organização. 

3. Nível de comparação: standard usado para avaliar a equidade de determinada troca. 

A Teoria da Equidade sugere que os indivíduos olham para os seus inputs (ex.: trabalharem 

muito) e para o outcome (retorno) que recebem (ex.: pagamento) e comparam com os inputs e 

outputs de outras pessoas que fazem algo similar. Se existe um estado de equidade, os 

indivíduos sentem-se confortáveis com a situação e não se prevê qualquer mudança. No entanto, 

se os inputs forem percepcionados como muito maiores relativamente ao outcome quando 

comparado com os outros, é experimentado um estado de desigualdade negativa, as pessoas 

sentem-se insatisfeitas e desejam alterar a sua situação. Poderão, então, reduzir o seu input, 

tentar aumentar o seu outcome (retomo) ou alterar o seu nível de comparação. 

Se, por outro lado, os outcomes são superiores quando comparados com os inputs, existe um 

estado de desigualdade positiva. As pessoas podem restaurar a desigualdade aumentando os 

seus inputs (ex.: trabalhar mais), decrescendo os seus resultados (ex.: aceitando menor 

pagamento) ou mudando o seu nível de comparação. 

Nesta teoria, a ideia de custo ou input investido é mais explicita que na teoria das 

expectativas. A Teoria da Equidade sugere que uma pessoa escolhe um nível de esforço no 

trabalho que considera ser justo e equitativo, enquanto a Teoria das Expectativas coloca o 

ênfase na maximização das recompensas. 

Quando as pessoas experimentam uma desigualdade negativa nas condições salariais, 
geralmente decrescem o seu esforço, reduzindo a quantidade e qualidade do seu trabalho, 
quando experimenta a desigualdade positiva a quantidade e qualidade do seu trabalho aumenta. 

47 J. Stacy Adams - Inequity in social exchanges. In L. Berkowitz (Ed.) - Advances in Experimental Psychology. San 
Diego: Academic Press, 1965, pp.267-299 
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Sob um plano de incentivos, os resultados são diferentes. As pessoas que experimentam uma 

desigualdade negativa estão mais predispostas para decrescer a qualidade do seu output no 

sentido de aumentar a quantidade, quando se apercebem de uma desigualdade positiva, 

geralmente tendem a aumentar a qualidade (o que requer mais esforço) sem aumentar a 

quantidade. 

Comparativamente com a Teoria das Expectativas e com a Teoria dos objectivos, pouco 

tem sido feito nos últimos anos na área da Teoria de Equidade. Antes de mais, não é conhecido 

como as pessoas seleccionam a comparação com outros, depois é difícil definir objectivamente 

input e outcome e saber como esses factores mudam constantemente. 

A Teoria do Reforço baseia-se na ideia de que o comportamento resulta das consequências e 

não das decisões tomadas pelas pessoas. Prevê o uso de reforços positivos ou negativos para 

motivar, defendendo que o comportamento que conduz a um resultado agradável tem mais 

probabilidades de se repetir. 

Skinner48 defende que um condicionamento acontece quando a emissão de um 

comportamento ou de uma resposta (r), por um indivíduo, tem um efeito no seu ambiente. Um 

estímulo, uma consequência ou um evento particular (c) aparece quando uma resposta (r) ou um 

comportamento particular é emitido (R-C). É esta relação entre a resposta (r) e a consequência 

(c) que determina a probabilidade de aparecimento de um comportamento particular. 

O modelo comportamental compreende um conjunto de técnicas que servem para modificar o 

comportamento dos indivíduos, seja o reforço positivo, o reforço negativo, a punição e/ou a 

extinção do comportamento. Podemos definir reforço como um resultados de um comportamento 

que aumenta a probabilidade deste se repetir. 

O reforço positivo explica-se pelas consequências positivas que advêm para um indivíduo 

com a adopção de um comportamento particular. Os dirigentes das empresas adoptam o método 

de reforço positivo no sentido de favorecer o aparecimento de um comportamento particular, 

conducente a consequências desejáveis, por exemplo felicitar um empregado pelo seu trabalho 

ou aumentar o seu salário. O efeito será o aumento da propensão para uma boa performance. 

Mas, para que tal aconteça, o empregador deve determinar e avaliar os comportamentos 

desejados, estes devem ser mesuráveis e, mais que isso, conhecidos pelos empregados. Deve-

se clarificar o reforço que se deseja utilizar para levar os empregados a adoptar os 

comportamentos definidos. Para ser eficaz, o reforço deve ser procurado e apreciado pelos 

empregados e a relação entre o reforço e o comportamento deve ser evidente. 

B. F. Skinner - Science and Human behavior. N.Y: Macmillan, 1953 
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No que se refere aso reforço negativo, em vez de aumentar a probabilidade do aparecimento 

de um comportamento desejado, eliminamos as consequências desagradáveis associadas a 

esse comportamento. O reforço é negativo sempre que o comportamento permite eliminar uma 

consequência não desejável. Os diversos programas de prevenção são um exemplo (ex.: 

prevenção de acidentes de trabalho - prevenindo os acidentes, a empresa elimina as 

consequências nefastas que lhe estão associadas). 

Quer seja positivo ou negativo, o reforço aumenta a probabilidade que o comportamento 

precedente se repita. Para aumentar a probabilidade de manifestação de um comportamento 

devemos reduzir a frequência do aparecimento de outro comportamento. A punição pode 

exercer-se, seja não atribuindo uma consequência positiva a um comportamento, seja aplicando 

uma consequência negativa, por exemplo a redução do salário ou de privilégios. 

A extinção ou a supressão de um comportamento assemelha-se à punição no sentido de ser 

uma contingência negativa, mas distingue-se porque trata-se mais de uma privação de um 

reforço positivo ou negativo de uma consequência negativa. Por exemplo, um comportamento 

não desejado que é objecto de uma atenção positiva dos colegas de trabalho. Esta atenção 

particular tem o efeito de um reforço positivo e acresce a probabilidade do comportamento não 

desejado se reproduzir. Deve-se suprimir a atenção dada a este comportamento para que o 

indivíduo adopte um comportamento mais apropriado, sendo primordial não dar atenção senão 

aos comportamentos desejáveis. 

Uma outra teoria, a dos Factores Sociais, foca-se nas condições sociais que afectam a 
escolha planeada do comportamento. Por exemplo, algumas pesquisas descobriram que a 
reacção a uma tarefa é mais função do que os colegas dizem sobre as tarefas do que das 
propriedades da própria tarefa. Estes estudos mostram que os indivíduos cujos colegas gostam 
da tarefa realizada dizem que a sua função é significativamente mais enriquecida do que os que 
têm colegas que não gostam da tarefa. Assim, a impressão dos colegas pode ter um efeito 
poderoso na avaliação e satisfação com o trabalho. 

Desde os clássicos estudos de Hawthorne, os cientistas sociais estão alerta para o facto de a 

norma para a produtividade poder ser uma poderosa preditora da produtividade actual. A 

pesquisa empírica mostra claramente que, quando um grupo espera de um colega um 

determinado comportamento, seja para trabalhar muito ou para abrandar, este usualmente 

atende a esta pressão. Isto é especialmente verdade quanto mais importante é a opinião do 

grupo para o indivíduo e quanto mais os membros do grupo têm de trabalhar juntos (dependem 

uns dos outros). 
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Aqui o foco está na forma como uma organização pode «instrumentalizar» os seus 

empregados para influenciar outros empregados, no sentido de atingirem uma boa performance. 

A melhor maneira de o fazer é levar as pessoas a conhecerem o que está a ser feito, concordar 

com o que deve ser feito e incentivar o grupo a esforçar-se para isso. São programas que dão 

ênfase à equipa e participação. 

O conceito de motivação - ao nível individual - conduz ao de clima organizacional - ao nível 

da organização. Os indivíduos estão sempre empenhados no ajustamento de uma variedade de 

situações, no sentido de satisfazer as suas necessidades e manter um equilíbrio emocional. Isto 

pode ser definido como um estado de ajustamento. Este ajustamento não se refere apenas à 

satisfação das necessidades fisiológicas e de segurança, mas também à satisfação das 

necessidades de pertença a um grupo social, de estima e de auto-realização. É a frustração 

dessas necessidades que causa muitos dos problemas de ajustamento. Como a satisfação 

dessas necessidades superiores depende muito de outras pessoas, particularmente daquelas 

que estão em posição de autoridade, toma-se importante que a administração compreenda a 

natureza do ajustamento das pessoas. Este varia de pessoa para pessoa e no mesmo indivíduo, 

de um momento para outro. 

O clima organizacional é, pois, o ambiente interno existente entre os membros da 

organização, estando intimamente relacionado com o grau de motivação dos trabalhadores. 

Quando existe um nível elevado de motivação entre os membros de uma organização, o clima 

motivacional eleva-se e traduz-se em relações de satisfação, animação, interesse e colaboração. 

Quando existe pouca motivação entre os membros, seja por frustração ou barreiras à satisfação 

das necessidades, o clima organizacional tende a ser negativo, caracterizando-se por estados de 

depressão, desinteresse, apatia e insatisfação, podendo em certos casos, chegar a estados de 

agressividade e inconformidade, típicos de situação em que os membros se defrontam 

abertamente com a organização. 

Atkinson49 desenvolveu um modelo para estudar o comportamento motivacional, tendo em 

conta os determinantes ambientais da motivação. Este modelo tem as seguintes premissas: 

1. Todos os indivíduos têm certos motivos ou necessidades básicas que representam 

comportamentos potenciais e só influenciam o comportamento quando provocados. 

2. O estímulo, ou não, desses motivos depende da situação ou do ambiente percebido 

pelo indivíduo 

3. As propriedades particulares do ambiente servem para estimular ou provocar certos 

motivos. 

49 J. W. Atkinson - An introduction to motivation. Princeton: Van Nostrand, 1964 
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4. Mudanças percebidas no ambiente resultarão em mudanças no padrão da motivação 

provocada 

5. Cada tipo de motivação é dirigido para a satisfação de um tipo de necessidade. O 

padrão da motivação provocada determina o comportamento e uma mudança nesse padrão 

resultará numa mudança do mesmo. 

Sendo assim, podemos concluir que, o clima organizacional é a qualidade ou propriedade do 

ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e 

influencia o seu comportamento. Refere-se ao ambiente interno existente entre os membros da 

organização e está muito relacionado com o grau de motivação dos seus participantes. O clima 

organizacional refere-se especificamente às propriedades motivacionais do ambiente 

organizacional. Este é favorável quando proporciona satisfação das necessidades pessoais dos 

participantes e elevação da sua moral e é desfavorável quando conduz á sua frustração. Sendo 

assim, o clima organizacional influencia o estado motivacional das pessoas mas também é por 

ele influenciado. 

No que se refere a todas as teorias expostas, consideramos que a satisfação com o trabalho 

está dependente de vários factores (ambiente, sociedade, organização, pessoas e outros) e que 

o seu estudo deverá ser realizado tendo por base uma agregação de ideias, variáveis e relações 

abordadas em diversas teorias de motivação, como a hierarquia das necessidades, a teoria dos 

dois factores, a das expectativas, a do reforço e outras. 

1.2.2. Algumas abordagens nacionais da satisfação com o trabalho 

Consideramos de todo interesse fazer uma breve abordagem a alguns estudos nacionais 

realizados a propósito da satisfação com o trabalho. 

São muitos os autores que fundamentam as suas teorias ou pesquisas da satisfação e 

motivação para o trabalho na existência de uma necessidade que deverá ser satisfeita. Um deles 

é Fernando Neves de Almeida quando aborda o tema o papel do gestor. Este autor defende que 

"na base de todas as condutas humanas está presente o fenómeno da motivação. A motivação é 

o que despoleta o comportamento: é a "moda" disparadora da acção. Na base do fenómeno 

motivacional está um estado de tensão fisiológica e psicológica derivada da existência de uma 

necessidade" 50 Segundo este autor, para que exista motivação deverá existir um estado de 

tensão no nosso organismo, que é provocado por uma necessidade. Quando a necessidade é 

50 Fernando Neves de Almeida - Comportamento de sucesso nas organizações - In Psicologia para Gestores. 
Alfragide: McGrawHill, 1995, p. 54 
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temporariamente satisfeita, o nosso comportamento passa a ser dominado por outras 
necessidades. 

Neves de Almeida elaborou uma sistematização das necessidades dos indivíduos. As 

primeiras são as necessidades primárias, as de nível mais básico. São comuns a todos os 

animais, variando apenas a forma da sua satisfação. As segundas, são as necessidades de 

segurança (a nível físico e psicológico), um tipo de necessidade que muitos empregadores 

manipulam, através da celebração de contratos a termo, pois enquanto as pessoas não têm 

garantia real de emprego, esforçam-se o mais possível para que o seu desempenho seja bom. 

Segundo o autor, atingido o objectivo toda a energia decresce, deixa de existir o impulso para a 

acção. "Se o emprego não apresentar características que possam interessar ou motivar o 

empregado, então, será muito provavelmente que o empregado se fixe em padrões mais aquém 

do desejável"51. A segurança psicológica prende-se com a certeza que necessitamos de ter de 

que não vamos ser vítimas de tratamentos arbitrários por parte dos outros - esta dificilmente 

pode ser utilizada para aumentar o desempenho, poderá é ser um inibidor do bom desempenho. 

De seguida, o autor fala da curiosidade, a atracção pelo desconhecido, que pode condicionar o 

nosso comportamento, podendo-se incluir aqui a necessidade de tarefas variadas e novas. 

Existe também a necessidade de amor, amizade e convívio. O ser humano é gregário e tem 

tendência a juntar-se a outras pessoas, sendo através dos outros que se realiza como pessoa. A 

proximidade é algo que propicia a existência de amizades. Em termos organizacionais, esta pode 

ser explorada para aumentos de eficácia e eficiência das pessoas. O autor refere que "... a 

disponibilidade para ajudar mais prontamente colegas aumenta com o conhecimento que se tem 

delas"52 

Outra necessidade é a de nos sentirmos importantes. Dar atenção aos outros, em especial 

quando estão numa posição hierárquica inferior à nossa, pode ser um importante factor de 

motivação. Também o usufruirmos de regalias que nem todos têm, nos faz sentir importantes. 

Fala ainda da necessidade e reconhecimento. Os trabalhadores gostam, em maior ou menor 

grau, que os outros apreciem o que consideram que foi um bom trabalho ou acção. Esta é uma 

das necessidades que melhor pode ser explorada nas empresas, mas também uma das mais 

susceptíveis de provocar mal-estar. É fundamental que o reconhecimento seja justo, pelo que se 

devem definir objectivos claros. 

Temos ainda a necessidade de poder e de sentir que se controla os acontecimentos. Desta 
necessidade, segundo o autor, decorre a importância de um tipo de metodologia de gestão que 
comummente designamos por participação. 

Idem, p. 55 
Idem ibidem, p. 57 
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A necessidade de realização é responsável pelo comportamento que nos impulsiona a 

enfrentar desafios, a pôr a perícia e habilidades em acção, a realizar pelo simples prazer de 

conseguir. Para que desta necessidade resultem benefícios para a empresa, é necessário ter em 

conta que qualquer situação susceptível de ser encarada como motivadora à luz desta 

necessidade tem de produzir no sujeito a crença de que o sucesso depende apenas dele. 

Outro tipo de necessidade referida por Neves de Almeida é a de desenvolvimento - crescer, 

saber mais, evoluir, ser mais competente. Quando as pessoas estão numa empresa e sabem 

que não podem evoluir é uma terrível frustração e o esforço para melhorar deixa de ter sentido. 

Também a necessidade de ter crenças, ideais e valores é importante. O ser humano precisa 

de ideias, de causas nobres e justas e de valores que orientem a sua conduta. É o sentimento, 

mais que a razão, que orienta a sua conduta e a escolha dos seus objectivos. As pessoas 

escolhem condutas que julguam contribuir para a satisfação das suas necessidades. 

O autor defende que, no processo motivacional, a existência de uma necessidade leva a 

considerar a realização de um comportamento. A escolha de qual o comportamentos mais 

adequado e o desempenho que nele se põe, depende: 

1. da percepção que se tem de conseguir executá-lo 

2. da certeza que se tem de que esse comportamento permite alcançar um objectivo que, por 

sua vez, pode satisfazer a necessidade 

3. do grau de satisfação que se antecipa com a concretização do objectivo. Quanto maior a 

necessidade que está na base do processo, maior é a energia disponível para aplicar. 

O autor sintetiza, ainda, alguns princípios gerais sobre a motivação: 

1. Ninguém produz resultados de excelência a não ser que se esforce muito. 

2. Pessoas mal dirigidas desperdiçam muita energia. 

3. Pessoas sem formação não produzem resultados de excelência 

4. As pessoas só se esforçam porque querem 

5. As pessoas só escolhem trabalhar mais quando isso for mais gratificante do que escolher o 

contrário. 

Maria Luísa Lima, Jorge Vala, Maria Benedita Monteiro e António Caetano, realizaram um 

estudo53 no qual se propuseram constatar o poder explicativo de algumas abordagens da 

satisfação organizacional, com base em dados recolhidos numa amostra de quadros de uma 

empresa portuguesa. Estes autores estabelecem uma classificação das necessidades em 

situacionais, individuais e de interacção social. A variável dependente deste estudo foi o nível de 

Jorge Vala; Ma Benedicta Monteiro; Luísa Lima, António Caetano - Psicologia Social das Organizações - Estudos em 
Empresas Portuguesas. Oeiras: Celta Editora, 1994 
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satisfação geral dos empregados e as diversas variáveis independentes serviram para 

operacionaiizar os diferentes modelos considerados. Como variáveis independentes foram 

considerados aspectos como as características da função e necessidades de desenvolvimento, o 

índice de participação percebida nas tomadas de decisão na empresa, a quantidade de reforço 

extrínseco simbólico recebido, a realização de expectativas, a privação relativa intra-direcção e 

intra-nível hierárquico e a privação inter-direcções e inter-níveis hierárquicos, os índices sociais 

relativos à percepção do trabalho e o tipo de cultura organizacional. 

A análise dos resultados foi feita em dois momentos: a análise dos resultados relativos a 

cada uma das hipóteses formuladas e o confronto do poder explicativo comparativo de cada um 

dos modelos considerados. Uma primeira análise, conduziu os autores a concluir que: as 

necessidades de desenvolvimento não aparecem como explicativas da satisfação; a um maior 

controlo percebido sobre a situação do trabalho corresponde uma maior satisfação; a correlação 

entre o indicador de reforço extrínseco simbólico e a satisfação é significativa, por sua vez a 

correlação entre salário e satisfação, embora positiva e significativa é muito baixa, evidenciando-

se a importância do reforço simbólico face ao reforço monetário. Também constataram uma 

correlação significativa entre a realização das expectativas e a satisfação, principalmente das 

expectativas intrínsecas. 

No que se refere ao modelo de privação relativa, constataram que as comparações 

significativas para os sujeitos parecem ser, a nível inter-pessoal, as comparações com colegas 

do mesmo nível hierárquico e com colegas da mesma direcção e as comparações inter-grupais 

com níveis hierárquicos superiores. Apenas os sentimentos de privação relativa face a colegas 

da mesma direcção contribuem, ainda que de forma reduzida, para a explicação da satisfação. 

Constataram, ainda, que os atributos do trabalho e da situação de trabalho são definidos e 

avaliados pelas percepções dos outros e as atitudes e necessidades de cada um são definidas e 

determinadas através da informação acerca do ambiente fornecido pelos outros. A nível da 

cultura organizacional, apenas a cultura de conservação apresenta uma correlação significativa 

com a satisfação. 

Relativamente ao poder explicativo das diferentes abordagens, os resultados mostram o 

poder preditivo de apenas duas variáveis consideradas: o controlo percebido sobre a situação de 

trabalho e a realização de expectativas intrínsecas em relação ao trabalho. Os modelos que, 

isoladamente, explicam menor variância são o do processamento social da informação, o da 

comparação social, o das características da função e do reforço. 

A abordagem que mais sobressaiu neste estudo foi a Teoria das Expectativas, um modelo de 

natureza intra-individual, uma vez que assenta na percepção individual da distância entre os 

objectivos e os valores pessoais e a resposta da organização aos mesmos. 
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Outra variável que, segundo os autores, se demonstrou importante na explicação da 

satisfação foi o controlo percebido sobre o contexto de trabalho, sendo através da mudança ao 

nível da percepção do locus de controlo organizacional que a participação na tomada de decisão 

afecta a satisfação. 

Concluiu-se, ainda, que o modelo comportamentalista teve algum apoio empírico nos dados 

recolhidos, no entanto o reforço extrínseco simbólico aparece como mais importante para a 

explicação da satisfação organizacional que o reforço extrínseco material (salário). Todavia, os 

autores alertam para o facto de não terem sido suficientemente exploradas as potencialidades 

das modalidades de reforço intrínseco. 

As teorias da comparação social também não se demonstraram muito explicativas, sendo, no 

entanto, a mais relevante a comparação com colegas da mesma direcção. 

Já os dados encontrados sobre a relação entre culturas organizacionais e satisfação foram 

considerados pelos autores muito interessantes, advertindo que uma depuração progressiva da 

operacionalização das culturas clarifique a relação entre esta variável e a satisfação. 

Os autores referiram, ainda, que a satisfação organizacional ganharia em termos da clareza 

do conceito e riqueza teórica se fosse também analisada à luz das teorias estabelecidas na 

literatura para a abordagem das emoções e atitudes. Sugerem uma explicação da satisfação 

organizacional que passe pelo enriquecimento dos modelos de partida e pela sua combinação 

com as teorias sócio-cognitivas e sócio-emocionais. 

A Proposta destes autores foi tida em consideração por Rui Brites da Silva54, que propõe um 

Modelo Compósito para a análise da satisfação com o trabalho. Este considera a existência de 

uma única variável dependente, a satisfação com o trabalho, sendo afectada indirectamente 

pelas seguintes variáveis: crenças e valores sobre o trabalho, controlo sobre o trabalho, norma 

subjectiva, emoções sobre o trabalho, satisfação com a vida, estatuto social, importância do 

trabalho para o estatuto social, privação relativa, conhecimentos de informática, expectativas 

profissionais e identidades profissionais. 

O autor defende que "a satisfação com o trabalho ocupa a posição que ocupava a atitude 

face ao comportamento, no modelo da teoria da acção reflectida, sendo directamente afectada 

pelas crenças e valores e pela norma subjectiva. A norma subjectiva, por sua vez, é afectada 

pelas crenças normativas e respectivas motivações (...)"55. A norma subjectiva, traduz a pressão 

Rui Brites da Silva - A sociologia das organizações e a problemática da satisfação com o trabalho na sociedade da 
comunicação. Lisboa: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 1995. Tese de Mestrado em 
Sociologia 
55/dem, p.147 
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social (geral) percebida pelos indivíduos no sentido de realizarem ou não um comportamento. E a 

pressão social para sentir ou não satisfação com o trabalho. 

Os indicadores relativos às crenças e valores, relacionam-se com a variedade e identidade 

da tarefa, autonomia e feedback, assim como o desenvolvimento profissional, a importância do 

trabalho e a dimensão económica. 

O controlo percebido sobre o trabalho é inspirado no modelo do comportamento planeado de 

Ajzen, afectando directamente a satisfação com o trabalho e as emoções. A utilização das 

emoções tem a sua ancoragem conceptual em Locke e Henne56, que assinalam a sua 

importância como determinantes da satisfação. Estes autores defendem que quando uma pessoa 

sente emoção e satisfação quer dizer que acredita que obteve algum valor ou valores que 

esperava, se sim é uma emoção positiva, caso contrário, negativa. As emoções sobre o trabalho 

são entendidas neste estudo como estados emocionais respeitantes ao trabalho realizado. Os 

indicadores considerados foram: tristeza, medo, ânimo, incómodo, actividade, agradibilidade, 

felicidade e interesse. 

A satisfação com a vida é entendida como um estado emocional que resulta de uma 

avaliação subjectiva da satisfação com aspectos concretos da vida quotidiana, como a família, os 

amigos, o estatuto profissional e o estatuto social. Pressupõe-se que quanto maior a satisfação 

relativamente a estes aspectos, maior a predisposição para percepcionar positivamente a 

satisfação com o trabalho. 

Segundo o autor, também o estatuto social (hetero-atribuído e auto-atribuído) afecta 

directamente a satisfação com a vida e a satisfação com o trabalho e deverá correlacionar-se 

com a percepção da satisfação com o trabalho para o estatuto social. O autor partiu do 

pressuposto que, quanto maior a importância do trabalho e mais elevado for o posicionamento 

social nas duas vertentes, maior será a satisfação com o trabalho. Considera-se que, quanto 

maior for a percepção da importância do trabalho para o estatuto social maior será a satisfação 

com o trabalho. 

A privação relativa, relaciona-se com a privação sentia em relação a grupos específicos ou 

generalizados de pessoas, sendo, por ventura, determinada pela escolha dos grupos de 

referência feita pelos sujeitos com os quais se comparam. Está muito relacionada com a teoria da 

equidade de que falamos anteriormente. Neste estudo, Brites da Silva parte do princípio de que a 

privação relativa é determinante da satisfação com o trabalho, correlacionando-se com a 

3 E. A. Locke; D. Henne - Work motivation theories. In C-L- Cooper & I. Robertson (Eds.), International Review of 
Industrial and Organizational Psychology, Chichester, England: Wiley 
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antiguidade na empresa e na função, a categoria profissional e o nível de remuneração, variáveis 

que influenciam a comparação. 

No que se refere às identidades, o autor partiu da hipótese de que a identidade com o grupo 

profissional é a que menos se relaciona com a satisfação com o trabalho, seguindo-se a 

identidade com o departamento e a identidade com a empresa. 

Quais as principais conclusões deste estudo de Brite da Silva? Antes de mais, as correlações 

entre as medidas específicas de satisfação e a satisfação geral são todas elevadas e 

significativas, sendo as que apresentam maior correlação com a satisfação geral, a satisfação 

com o trabalho que realiza, a competência e funcionamento dos superiores hierárquicos, a 

remuneração, as perspectivas de promoção e a competência e funcionamento dos colegas. 

As variáveis que mais se correlacionam com a satisfação com o trabalho são as emoções 

sobre o trabalho e a satisfação com a vida, indicando a reemergência de valores individualistas. 

As emoções e os estados de espírito têm um papel cada vez mais relevante. "Os modelos de 

análise da satisfação com o trabalho, centrados em aspectos particulares do mesmo, tomam-se 

pouco operativos, sendo porventura necessário deslocar o ponto de observação do trabalho 

propriamente dito para o contexto social dos actores (...)"57 

Outro estudo nacional aborda a problemática do trabalho, nomeadamente a satisfação 

perante o mesmo. Foi realizado por investigadores do ICS, debruçando-se sobre as atitudes 

sociais dos Portugueses, nomeadamente face ao trabalho e cidadania58.Este estudo incide sobre 

a análise dos dados do inquérito ISSP (International social survey programme), relativo à 

orientação face ao trabalho. Os autores partem de uma reflexão proposta por Inglehart, segundo 

a qual, as mudanças culturais em curso nas sociedade actuais estariam a ser determinantes para 

a evolução de um certo número de valores, atitudes, comportamentos e opiniões dos indivíduos 

num sentido caracterizável como o da passagem de referências «materialistas» para referências 

«pós-materialistas» e expressivas. 

Neste livro, Jorge Vala realiza uma abordagem da mudança dos valores associados ao 

trabalho e satisfação com o mesmo59. No inquérito do ISSP, realizado em 1997 no nosso país, foi 

solicitado aos inquiridos que indicassem a importância que atribuíam a uma série de aspectos 

associados ao trabalho. Estes foram escolhidos de forma a representar diferentes valores, 

extrínsecos e intrínsecos. 

Rui Brites da Silva - op. cit., p.174 
58 Jorge Vala - Mudanças nos valores associados ao trabalho e satisfação com o trabalho. In M Villaverde Cabral; 
Jorge Vala; João Freire - Atitudes sociais dos portugueses 1 - trabalho e cidadania. Lisboa: ISCTE, Fev 2000 
59 Idem, pp.71-95 
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A segurança no emprego é o valor a que se dá mais importância, assim como em todos os 

países implicados neste estudo. A importância deste valor é significativamente maior da que é 

atribuída à remuneração. 

No conjunto dos países, atribui-se maior importância aos valores intrínsecos que extrínsecos. 

Apenas em Portugal, Espanha e Hungria se confere mais importância aos valores extrínsecos do 

que aos valores intrínsecos, o que aponta para uma possível relação entre desenvolvimento 

económico-social, valores pós-materialistas e valores intrínsecos do trabalho. Nos países 

economicamente mais desenvolvidos dá-se igual importância aos valores intrínsecos e 

extrínsecos, no entanto a emergência dos valores da autonomia, participação e desenvolvimento 

pessoal são facilitados por factores macro-sociais e pessoais (escolaridade). 

Importa recordar que entre os valores extrínsecos, a segurança é o factor mais importante e 

mais importante que qualquer um dos valores intrínsecos. O segundo valor mais importante, esse 

sim, já é de natureza intrínseca , o interesse atribuído ao trabalho. 

Relativamente à realização das expectativas, este estudo demonstra que, se compararmos 

as expectativas com a percepção do seu grau de realização, verificamos que os Portugueses se 

sentem insatisfeitos com o grau de realização dos valores extrínsecos do trabalho, ao contrário 

do que acontece com os valores intrínsecos. Neste estudo demonstra-se que quem se encontra 

mais satisfeito com os factores extrínsecos são aqueles que têm rendimentos superiores ou 

médios, têm cargos de chefia e boas relações com a chefia. No entanto, a nível geral, é visível a 

insatisfação com os factores extrínsecos. A percepção de realização dos valores intrínsecos é 

maior do que a relativa aos extrínsecos. 

O autor conclui que "a ideia de que a uma maior saliência dos valores pós-materialistas» (por 

exemplo, participação social e desenvolvimento pessoal) pode corresponder uma maior saliência 

dos valores intrínsecos do trabalho (por exemplo, autonomia, interesse, utilidade social)"60 

O mesmo autor, juntamente com Bastos e Catarro61, num estudo empírico, concluiu que os 

inquiridos privilegiam como factores motivacionais, factores intrínsecos, como a participação nas 

decisões e o enriquecimento das tarefas. 

Idem Ibidem, p. 85 
61 Jorge Vala; J. G. P. Bastos; M. H. Catarro - Dimensões das motivações para o trabalho - um estudo empírico. In 
Psicologia IV(3/4), 1983, pp.251-260 
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Capítulo 2 

Opções teóricas e metodológicas 

2.1- Modelo de análise: teorias e hipóteses de trabalho 

A sociologia tem de simplificar a análise da vasta complexidade da vida social para a estudar, 

desenvolvendo conceitos e trabalhando com modelos. A forma básica para o fazer é o 

desenvolvimento de um modelo ou esquema teórico geral que destaque certos aspectos da 

realidade cujas inter-relações os investigadores consideram importantes. Tony Watson refere que 

"um modelo é um esquema analítico que simplifica a realidade seleccionando certos fenómenos 

e sugerindo relações particulares entre eles"62. É exactamente esse o objectivo deste capítulo, 

explicar os conceitos que estão na base desta investigação, assim como o esquema analítico 

que suporta e deu origem às hipóteses aqui levantadas. 

Num modelo de análise, os conceitos contribuem para a construção de modelos e teorias e 

para a definição dos aspectos que fazem parte da análise científica. Definimos como principais 

conceitos desta investigação: «satisfação», «factores de satisfação», «identidade(s)» e «actor 

social». No entanto, os conceitos de «satisfação com o trabalho» e «actor social» são centrais 

nesta investigação. 

Embora exista uma frequente identificação entre satisfação e motivação, estes dois 

constructos não são sinónimos, nem existe uma relação causal entre eles. Um empregado 

satisfeito não é necessariamente um empregado motivado para o trabalho, ou produtivo. 

Tony J Watson - Sociology work and Industry. London: Routledge, 1995, p.26. 
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Sandra Michel63 aborda a diferenciação entre implicação, satisfação e motivação. A 

implicação consiste na maneira como o indivíduo se projecta e se identifica no seu trabalho. Se a 

implicação é forte, o indivíduo define-se através do seu papel profissional. Este investimento no 

papel profissional obriga-o a adoptar comportamentos particulares na organização: sentimento de 

responsabilidade, envolvimento ou trabalho suplementar, por exemplo. A satisfação, por sua vez, 

consiste num resultado de expectativas, conscientes ou não, formuladas ou não. Não estamos 

satisfeitos em si, mas porque existe uma motivação. A satisfação é uma constante, um momento 

e não uma dinâmica. Ela pode ter recursos intrínsecos e extrínsecos mas nunca existe fora 

destes recursos. 

A motivação, segundo a autora, é algo mais abrangente, que faz referência ao projecto 

pessoal e à forma como ele se vai modificando ao longo das experiências de vida profissionais e 

particulares. A motivação é uma dinâmica, um movimento que leva à acção e que orienta a 

energia dos indivíduos. Ela não se pode analisar unicamente dentro da esfera do trabalho porque 

este não é senão a consequência de uma organização intra-psiquica mais profunda. Com a 

motivação, estamos mais no registo da personalidade do que com a implicação. Para se 

compreender o complexo mecanismo das motivações é necessário fazer apelo a modelos 

teóricos. A motivação não pode ser observada directamente, o que se pode observar é uma 

multiplicidade de comportamentos e o seu resultado. Podemos partir da palavra motivo, definida 

como tudo aquilo que impulsiona uma pessoa a agir de determinada forma ou pelo menos dá 

origem a um comportamento específico. Pode ser provocado por um estímulo externo 

(proveniente do ambiente) ou gerado internamente nos processos mentais (sistema de cognição 

do indivíduo - o que ele pensa, acredita e prevê). 

A satisfação organizacional é, fundamentalmente, uma medida da qualidade de vida no 

trabalho e relaciona-se com estados emocionais, sendo uma resposta afectiva resultante das 

experiências dos sujeitos em relação ao trabalho. Consideramos que se trata do sentimento do 

trabalhador face ao seu trabalho, tendo em consideração diferentes aspectos com ele 

relacionados (como percepcionam a sua função e tarefas, o reconhecimento que lhe é atribuído, 

as recompensas, o relacionamento com colegas e com chefias, a organização da empresa e do 

departamentos, entre outros) e aos quais atribuí diferentes graus de importância. 

Podemos identificar três etapas na evolução deste conceito: 1) a Escola Psico-económica 

(Taylor, Fayol), que se insere na ideia de organização científica do trabalho, prevendo que este 

tipo de organização conduzirá a uma produtividade tal que a partilha do lucro entre patrões e 

trabalhadores não será um problema. Considera, também, que esta abundância conduzirá a uma 

63 Sandra Michel - Motivations et implications profissionelles. In Michel de Coster et François Pichaurt - Traité de 
sociologia du travail. Bruxelles : Boeck&Larcier, 1998 

52 



revolução mental completa nas atitudes e levará a uma elevação automática e generalizada da 

satisfação; 2) a Escola Psicossociológica (de Elton Mayo e Hawthorne) que tem presente as 

relações com a organização, o espírito de grupo, as pausas e os salários. Também as relações 

com o superior hierárquico assumem aqui um papel fundamental, colocando-se um acento 

excessivo nas relações humanas; 3) Escola do Desenvolvimento (Herzberg, Mausner e 

Snyderman), na qual assistimos ao retomo do foco no próprio trabalho, mas numa nova 

perspectiva. A satisfação no trabalho não depende apenas de variáveis-estímulo de ordens 

diversas que podemos manipular, mas da personalidade, especificamente da representação 

sobre as relações com o seu papel de trabalho e possibilidades de desenvolvimento. Como 

analisamos anteriormente, por exemplo, segundo Herzberg, a satisfação com o trabalho não 

depende de factores extrínsecos como o salário, as relações com o superior hierárquico ou 

colegas da organização, mas de factores intrínsecos como a natureza das tarefas, as 

possibilidades para utilizar e desenvolver as suas capacidades, o reconhecimento, as 

possibilidades de promoção. 

Os estudos da Fundação para a Melhoria das Condições de Trabalho, da União Europeia, 

referidos anteriormente, estabelecem uma relação estreita entre a satisfação no trabalho e a 

qualidade do mesmo. "A satisfação profissional declarada pelo trabalhador está fortemente ligada 

à qualidade objectiva do seu posto, como definida pelos nível de remuneração e de 

produtividade, a segurança do emprego, as possibilidades de formação e as perspectivas de 

carreira. Mesmo tendo em conta os níveis de remuneração, os tipos de contrato e estatuto 

profissional, as pessoas que ocupam postos de trabalho de uma qualidade objectiva 

relativamente elevada exprimem níveis de satisfação profissional consideravelmente mais 

importantes"64. Este estudo refere ainda que, na União Europeia, existe claramente uma relação 

positiva entre, por um lado, as performances gerais e, por outro, a qualidade do emprego. 

Segundo Paul Spencer, "a satisfação com o trabalho é o grau/nível em que as pessoas 

gostam do seu trabalho"65. Para o autor, algumas pessoas gostam de trabalhar e consideram o 

trabalho como uma parte central da sua vida enquanto outras só o fazem porque devem ou têm 

de fazer. A satisfação com o trabalho está associada com muitos comportamentos importantes e 

outcomes para os empregados que têm implicações para o bem-estar organizacional e pessoal. 

A satisfação com o trabalho é, para este autor, "como as pessoas se sentem com o seu trabalho 

e diferentes aspectos do seu trabalho"66. Trata-se, portanto, de uma variável atitudinal. 

64 Commission Européenne - Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des Affaires sociales ; 
L'emploi en Europe 2002 - Evolution récente et perspectives. Luxembourg : Evres, 2002, pág 84 
65 Paul E. Spector - Job satisfaction - aplication, assessment, cause and consequence. EUA: Sage Publications, 1997, 
66 Idem, p.2 
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O objectivo central da nossa investigação passa por aferir o nível de global de satisfação dos 

trabalhadores da Continental Mabor, mas também com os três tipos distintos de factores de 

satisfação aqui considerados (pessoais, situacionais e de interacção social). Cada um destes três 

tipos de factores agrupa diversos indicadores de satisfação com o trabalho, de acordo com o que 

os caracteriza, possibilitando um estudo mais conclusivo dos mesmos. 

Esta opção decorre do facto de considerarmos que a satisfação com o trabalho tanto pode 

ser considerada como um sentimento global relativamente ao trabalho ou estar relacionada com 

uma constelação de atitudes relativamente a vários aspectos ou facetas específicas deste. 

Falamos de uma «abordagem global» quando todos os aspectos da atitude são tidos em conta 

(nível global de satisfação) e de uma «abordagem facetada» quando a análise se relaciona com 

qualquer aspecto ou parte do trabalho (nível parcial de satisfação). Esta última poderá dar uma 

imagem mais completa da satisfação com o trabalho do que a perspectiva global, pois, na 

realidade, um trabalhador poderá ter diferentes sentimentos relativamente a vários e distintos 

factores. Nesta pesquisa, adoptamos simultaneamente uma abordagem global, ao procurarmos 

aferir o sentimento dos trabalhadores da Continental Mabor em relação ao trabalho como um 

todo e uma abordagem parcial, ao termos presente a importância e impacto de diferentes 

factores de satisfação em relação ao trabalho. 

Apesar da grande variedade de abordagens desta problemática de satisfação com o trabalho, 

como verificamos anteriormente, a maior parte dos autores centra-se numa abordagem que 

considera dois tipos de factores: intrínsecos e extrínsecos, sendo, geralmente atribuído aos 

primeiros um papel preponderante na satisfação dos trabalhadores (principalmente quando 

pertencentes a categorias profissionais pautados por altos níveis de qualificação). No entanto, 

consideramos que muitas vezes é descurada uma abordagem importante ao menosprezarem os 

factores que remetem para os relacionamentos interpessoais (que classificamos nesta 

investigação «de interacção social»), classificando-os como factores de carácter extrínseco, o 

que impede uma aferição específica, ou direccionada, do seu impacto. Os «Michingan 

Organizational Assessment Questionnaire» distinguem-se deste tipo de análise, pois, enquanto a 

maior parte dos autores incluem as relações sociais entre os factores extrínsecos do trabalho, 

estes estudos incluem-nas numa escala separada da medição das recompensas (ou factores) 

extrínsecos. 

Também o modelo de um estudo realizado por Jorge Vala, J. Bastos e M. Catarro67, 

apresenta uma abordagem tripartida dos factores de satisfação, "pessoais", "situacionais" e "de 

interacção social". Consideramos que estes últimos também poderão assumir uma importância 

67 J. Vala, J. Bastos, M. Catarro - Dimensões da motivação para o trabalho - um estudo empírico. In sociologia IV 
(3/4), 1983, pp.251-260 
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considerável, dependendo, entre outras razões, da influência que o(s) grupos(s) de referência em 

que estão integrados os indivíduos assumem na construção das suas opiniões. 

Toma-se, pois, pertinente uma explicação do que consideramos ser cada um destes três 

tipos de factores de satisfação, assim como os indicadores que lhe estão associados e que serão 

fulcrais para o objectivo deste estudo. 

Os factores «pessoais» correspondem ao que designamos usualmente factores extrínsecos 

da motivação, excluindo, no caso desta investigação, os que dizem respeito aos relacionamentos 

interpessoais. Referem-se a aspectos básicos para a existência dos indivíduos na organização e 

focam-se em factores de carácter pessoal, mais individualistas, centrando-se nos indivíduos, 

suas necessidades, objectivos, desejos e expectativas e sublinhando os factores internos, que 

têm impactos e dinamizam a satisfação e motivação para o trabalho. Têm implicações/impactos 

directos na vida dos indivíduos para além do trabalho. Incluímos neste tipo de factores dez 

indicadores de satisfação: remuneração, benefícios sociais, prémios de desempenho, 

estabilidade contratual, equilíbrio entre a vida privada e a vida profissional, estatuto social 

decorrente do trabalho, facilidade de deslocação entre o trabalho e casa, horário de trabalho, 

carreira profissional e condições físicas de trabalho. 

Os factores «situacionais» relacionam-se directamente com a função exercida pelo indivíduo 

e a estrutura do seu departamento, são normalmente apelidados de factores intrínsecos. 

Centram as explicações para a satisfação nas características da situação do trabalho e nas suas 

condições (materiais e ambientais). Vamos operacionalizar indicadores como a organização e 

funcionamento da empresa, a organização e funcionamento do departamento, a autonomia no 

trabalho, o ritmo de trabalho, as oportunidades de formação, a criatividade, a participação na 

tomada de decisões, a responsabilidade e controlo sobre o trabalho que executa, o acesso a 

informação, a variedade do trabalho e a oportunidade de usar habilidades e aplicar 

conhecimentos. 

Classificamos como factores de "interacção social", os que se relacionam com a interacção 

dos indivíduos na empresa que, como referimos anteriormente, muitos autores incluem nas 

características extrínsecas do trabalho. Fazem apelo à comparação social, aos processos de 

influência social e colocam o indivíduo em relação com outros actores. Centram-se nos impactos 

da interacção social e do próprio clima social da empresa sobre o nível de satisfação e motivação 

dos indivíduos, e colocam o foco na construção social da realidade em contexto organizacional. 

Neles enquadram-se, por exemplo, as «necessidades de filiação» de que nos fala McClelland ou 

de «associação» de Maslow, o desejo de estabelecer e manter relações de amizade com os 

outros, a procura da aprovação social, a integração e o sentimento de que são apreciados num 

grupo. Desta forma, neste estudo, as recompensas de carácter social são consideradas, por si 
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só, um tipo de factor, separado da medida de satisfação com os factores extrínsecos. Como 

indicadores desta componente consideramos o relacionamento com colegas de trabalho, o 

relacionamento com a chefia, o respeito por parte das pessoas com que trabalha, as 

oportunidades de fazer amigos no trabalho, as oportunidades de ajudar os outros no trabalho, o 

reconhecimento profissional por parte dos colegas e dos superiores hierárquicos e o trabalho de 

equipa. O Quadro 2.1 apresenta os indicadores que compõem cada uma dos três tipos de 

factores considerados. 

Quadro 2.1 

Indicadores definidos para cada tipo de Factor de Satisfação 

Factores de satisfação Indicadores 

Pessoais 

-Remuneração 
-Benefícios sociais 
-Prémios de desempenho 
-Estabilidade contratual 
-Equilíbrio entre vida privada e vida 

profissional 
- Estatuto social decorrente do trabalho 
-Horário de trabalho 
-Facilidade de deslocação entre o trabalho 

e casa 
-Carreira profissional 
-Condições físicas de trabalho 

Situacionais 

-Organização e funcionamento do 
departamento 

-Organização e funcionamento da 
Empresa 

-Autonomia no trabalho 
- Ritmo de trabalho 
-Oportunidades de formação 
-Criatividade do trabalho 
-Participação na tomada de decisões 
-Responsabilidade e controlo sobre o 

trabalho que executa 
-Acesso a informação 
-Variedade do trabalho 
-Oportunidades de usar habilidades e 

aplicar conhecimento 

De Interacção social 

-Relacionamento com colegas de trabalho 
-Relacionamento com a chefia 
-Oportunidades de fazer amigos no 

trabalho 
-Oportunidades de ajudar os "outros" no 

trabalho 
-Respeito por parte das pessoas com que 

trabalha 
- Reconhecimento por parte dos colegas 

de trabalho 
- Reconhecimento por parte dos 

superiores hierárquicos 
-Trabalho de Equipa 
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Resumindo, esta classificação tripartida decorre do facto de considerarmos que, para alguns 

indivíduos, a satisfação com o trabalho poderá estar estreitamente relacionada com a sua 

interacção no contexto de trabalho, que exerce influência na percepção que têm da realidade e 

na sua própria forma de estar no trabalho. Concordamos com Donnelly, Gibson e Ivancevich, 

quando referem: "Visto que muitas culturas dão importância ao relacionamento do grupo e a 

maior parte das teorias da motivação de conteúdos, de processos e de reforço valorizam as 

necessidades, objectivos e resultados individuais, a imagem geral fornecida pela investigação da 

motivação inter-cultural sugere que a aceitação universal desta teoria é questionável."w 

Também Brites da Silva defende que "os modelos tradicionais de análise da satisfação com o 

trabalho, centrados em aspectos particulares do mesmo, tomam-se pouco operativos, sendo por 

ventura necessário deslocar o ponto de observação do trabalho propriamente dito para o 

contexto social dos actores, já que este terá, parece-nos, um efeito matriciador da relação com o 

trabalho, cuja compreensão é indispensável"69. 

Na verdade, os grupos podem afectar as preferências e valores pessoais dos seus membros 

e, quanto mais dependente estiver do seu grupo, maior será a influência. No entanto, são 

diversos os estudos que apontam para a fraca influência destes factores na satisfação dos 

indivíduos em contexto de trabalho. Pelo menos, é esta a tendência percepcionada por Robert 

Francês na sua obra La satisfaction dans le travail et l'emploi, quando refere que a contribuição, 

por exemplo, da relação com a chefia é pouco acentuada para a explicação da satisfação global. 

"Quando muito, as qualidades do superior hierárquico são consideradas mais importantes que as 

relações com os colegas, mas de todas as maneiras estes dois factores são classificados bem 

depois de aspectos como a «natureza das tarefas», «a realização de si», etc."70. Refere que a 

importância destes aspectos não é considerável quando comparada com a dos aspectos 

intrínsecos das tarefas, seja qual for o tipo de categoria profissional considerado. O autor aborda 

alguns estudos que concluem que nem o factor supervisão, nem a relação com os colegas, 

ocupam lugares de grande importância enquanto factores de satisfação. Segundo Robert 

Francês, qualquer que seja o método escolhido para avaliar, os aspectos relacionais têm uma 

contribuição média ou fraca para a satisfação dos empregados. 

Também Maimon e Ronen71 concluem que a satisfação global apresenta maior correlação, 

antes de mais com a possibilidade do trabalhador empregar a suas capacidades, depois com o 

James Donnely; James Gibson L; Jonh M.lvancevich - Administração - Princípios de gestão empresarial Portuaal-
McGraw-Hill, 2000, p. 289 
69 Rui Brites da Silva - op.cit, p. 174 
71 Robert Francês - La satisfaction dans le travail et l'emploi. Paris: PUF, 1981, p.117 

Z.Maimon; S. Ronen - Measures of Job facets satisfaction as predttors of the tendency to leave the organization s/T 
Hum, Relat, 1978, pp. 1019-1030 
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interesse do trabalho, possibilidades de promoção e pouco com outros aspectos, como as 

«relações humanas» com colegas ou superiores. 

No entanto, no livro Motivation and Leadership at work, num artigo de Porter, Lawler e 

Hackman, intitulado "Ways groups influence individual work effectiveness"72, é abordada a 

distinção entre a influência directa e indirecta no esforço e estratégia dos indivíduos. Segundo a 

Teoria da Expectativas, as escolhas de uma pessoa sobre o esforço e estratégia de trabalho 

podem estar relacionadas com as expectativas relativamente às consequências desejadas das 

suas escolhas e com a forma como avaliam essas consequências esperadas. Uma reflexão 

sobre esta abordagem, toma claro que o grupo pode ter um efeito directo e indirecto no nível de 

esforço que um dos seus membros exerce no trabalho e nas suas escolhas relativas à 

estratégia e performance. O efeito directo, consiste no reforço, pelo grupo, das suas normas 

relativamente ao que é o nível "apropriado" de esforço a despender no trabalho e qual a sua 

estratégia de performance. Os grupos usam o seu controlo e estímulo discricionário para reforçar 

as suas normas. Se estabelece uma norma sobre o nível de esforço dos seus membros ou 

estratégias que devem usar no trabalho, podem controlar o seu comportamento. O efeito 

indirecto, tem a ver com o controlo por parte do grupo da informação relativa ao estado do 

ambiente organizacional fora da fronteira do grupo. O grupo pode comunicar aos seus membros 

o que conduz ao quê, o que afecta as escolhas de cada um relativamente ao seu 

comportamento. Por exemplo, numa organização em que um alto esforço conduz a promoções 

rápidas e bons salários, o grupo pode influenciar o esforço de cada um, ajudando-os a atingir 

esse objectivo. Fornecendo os indivíduos com informações sobre as estratégias de performance 

na organização, o grupo pode afectar indirectamente as escolhas estratégicas desse indivíduo. 

Hackman descreve os efeitos do grupo na informação, uniformização de crenças e atitudes, 

criação de normas, elevação do nível de atenção e motivação e, por consequência, no nível de 

produtividade. No entanto, considera que a sua importância, comparada com a de factores 

intrínsecos é pouco considerável73. 

Recordemos também a Teoria dos Factores Sociais, segundo a qual, a impressão dos 

colegas assume um efeito poderoso na avaliação e satisfação com o trabalho. Quando o grupo 

espera de um membro um determinado comportamento este, usualmente, atende a esta 

pressão, o que se acentua quanto maior for a importância da opinião do grupo para o indivíduo e 

quanto mais dependente estiver do grupo e dos seus membros. 

Lyman Porter; Edward Lawler III; J. Richard Hackman - Ways Groups influence individual work effectiveness. In 
Richard Steers; Lyman Porter; Gregory Bigley- Motivation and leadership at work. McGraw-Hill, 1996, pp.346-369 

J. R. Hackman - Group influences on individual. In M. D. Dunet - Handbook of industrial and organizational 
Psychology.. Chicago: Ran McNally, 1976, pp.1455 -1523 
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Esta abordagem foi constatada no estudo de Maria Luísa Lima, Jorge Vala, Maria Benedita 

Monteiro e António Caetano 74. Estes autores concluíram que os atributos do trabalho e da 

situação de trabalho são definidos e avaliados pelas percepções dos outros e as atitudes e 

necessidades de cada um são definidas e determinadas através da informação acerca do 

ambiente fornecidas pelos outros. 

Porque consideramos que os indivíduos não são todos iguais, assim como as suas 

necessidades e expectativas, nesta abordagem da satisfação distanciamo-nos de modelos como 

os de Maslow e Herzberg que se baseiam numa «melhor maneira» de motivar, ou seja, não 

consideram as diferenças e especificidades dos indivíduos ou grupos. 

Para a construção deste modelo de análise, partimos do princípio que o trabalhador é um 

actor social, pelo que as suas atitudes, comportamentos e ideias, sofrem a influência do 

ambiente que o rodeia (grupos de referência, empresa e sociedade em geral). Temos presente o 

Modelo Contingencial, segundo o qual «tudo depende», não há uma única maneira de fazer algo, 

mas também o modelo de regulação e o Sistema EIC que tem como pilares fundamentais do 

estudo das organizações a sua estrutura, interacções e cultura. 

Tendo presente a classificação que elaboramos dos factores de satisfação em «pessoais», 

«situacionais» e «de interacção social», pretendemos constatar se existe alguma tendência para 

uma maior importância atribuída a algum deles por parte dos trabalhadores. Consideramos que 

uma vez que os trabalhadores, suas opiniões, atitudes, necessidades e objectivos pessoais, 

divergem entre si, temos de ter presente a existência de diferenças individuais no que concerne a 

atitude perante o trabalho e satisfação relativamente ao mesmo. A Teoria da Contingência 

enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações, tudo é relativo, tudo depende de algo, 

não existe uma única e melhor maneira. No interior da empresa, os trabalhadores estão longe de 

ser um todo homogéneo, mesmo que estejam em postos de trabalho e funções idênticos. Estes 

são ocupados por pessoas diferentes, desde logo a nível das suas habilitações literárias, idade e 

género. Acresce que, defendemos que o actor social assume um papel fundamental nas 

organizações, pois, ainda que relativamente condicionado nos seus comportamentos, tem ele 

próprio as suas estratégias, decorrentes das suas necessidades e/ou objectivos. 

Para definir as características dos actores sociais a considerar nesta pesquisa, partimos das 

considerações de Sansaulieu sobre identidades profissionais/sociais nas empresas. 

74 Jorge Vala; Ma Benedita Monteiro; Luísa Lima; António Caetano - Psicologia Social das Organizações - Estudos em 
Empresas Portuguesas. Oeiras: Celta Editora, 1994 
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Quadro 2.2 
Classificação das identidades de fusão, negociação, afinidade e retirada, segundo 

Sainsaulieu 

Relações 
sociais Relação com 

pares 

Relação com 
chefia 

Tipo de 
trabalho Valores Actor 

Fusão 

Colectivo é 
valorizado como 
um refúgio e 
protecção contra 
divergências e 
clivagens 

Intensamente 
afectivas, mas 
pouco assente e 
debates de ideias 

Indispensável para 
orientar o grupo e 
absorver o combate 
de ideias 

Trabalho 
desqualificado 
(simplificado e 
repetitivo) 

Massa 
Unidade 
Camaradagem 

Actor de massas 
(acções de 
reivindicação 
colectiva 
(actividade 
sindical) 

Negociaçã 
0 

Aceitação das 
diferenças 
Grande riqueza 
afectiva e 
cognitiva das 
relações 
interpessoais 
Importância de 
uma vida 
colectiva de tipo 
democrático 
Aceita o debate 
produtivo entre a 
maioria e a 
minoria 

Recusa de 
autoridade impta 

Operários, 
empregados, 
agentes técnicos 
e quadros 
responsáveis 

Solidariedade 
Diferença 
Experiência de 
grupo 
Autonomia 
Independência 
Controlo de si e 
dos outros 
Profissão 
(principal valor) 

Actor estratego 
(cada um tem o 
poder de fazer 
admitir a sua 
função, práticas 
e papel social) 

Afinidade 

Grupos são 
considerados 
perigosos 
(travões à 
promoção 
individual) 

Poucas relações 
interpessoais com 
colegas, mas 
intensa no plano 
afectivo e 
cognitivo 

Chefia tem um lugar 
considerável 
(espera-se atenção 
e apoio), mas o líder 
tende a ser 
rejeitado porque 
evoca 
excessivamente o 
grupo 

Situações de 
mobilidade sócio-
profissional 
prolongada 
Autodidactas 

Evolução 
/sucesso 
pessoal 
Estatuto 
Carreira 

Actor de si 
s-gia centrada na 
quista de uma 
jração social e 
m 
nhecimento 
oal) 

Retirada 

Fraca entrada no 
jogo das relações 
interpessoais 
Relações 
superficiais no 
trabalho 
Grupo é recusado 

Raras 
Poucos amigos 
entre os colegas 

Líder é recusado 
mas relação com o 
chefe é muito 
importante, uma vez 
que tudo passa por 
ele (que deve ser 
compreensivo e 
responsável) 

Trabalho não é 
um valor, mas 
uma 
necessidade 
económica 

Actor solto 
(traduz a 
realidade 
humana das 
pertenças 
múltiplas) 

Com base neste tipo de identidades, definimos algumas características que consideramos 
importante ter presente para este estudo e que cruzamos com o nível de satisfação dos 
trabalhadores, factores de satisfação mais valorizados e nível de satisfação relativamente a cada 
um deles. 

Em temos de caracterização dos trabalhadores, tivemos em consideração algumas 

características de carácter sócio-demográfico e profissional. No entanto, enquanto variáveis 
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independentes, para além destas e, tendo presente alguns dos aspectos considerados no estudo 

de Brites da Silva'5, consideramos outros factores intervenientes (ou explicativos), como as 

características da função, as redes sociais e relações interpessoais dos actores sociais, a 

«satisfação com a vida», as «emoções face ao trabalho», a «norma subjectiva», a identidade do 

indivíduo, o estatuto social percebido e as expectativas. Estes são aspectos que consideramos 

que podem exercer influência no nível global e parcial de satisfação dos indivíduos e nos factores 

de satisfação mais valorizados pelos mesmos. 

A figura abaixo apresenta o mapa analítico da nossa investigação. Como podemos verificar, 

este divide-se em duas partes principais, as variáveis dependentes e as variáveis independentes. 

Figura 2.1 
Mapa analítico da investigação 

Variáveis 
dependentes 

Satisfação global 
percepcionada 

Satisfação parcial 
percepcionada: 

- factores pessoais 
-factores 

situacionais 
-factores de 

interacção social 

Variáveis 
independentes 

Empresa 

Características dos 
trabalhadores: 

a)Características sócio-
demográficas 

b) Características Profissionais 

Características da Função 

Redes sociais e relações 
interpessoais 

Satisfação com a vida 

Emoções face ao trabalho 

Norma subjectiva 

Identidade 

Estatuto Social 

Definimos como variáveis dependentes a satisfação global e a satisfação parcial com o 

trabalho percepcionada pelos trabalhadores. Relembramos que a satisfação parcial consiste na 

Rui Brites da SNva - A sociologia das organizações e a problemática da satisfação com o trabalho na sociedade da 
comunicação. Lisboa: Instituto superior de ciências do trabalho e da empresa, 1995. Tese de Mestrado em Socioloqia 
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satisfação com os diferentes tipos de factores de satisfação considerados (factores pessoais, 
factores situacionais e factores de interacção social). 

As variáveis independentes são as que, segundo o nosso modelo, poderão explicar ou 

exercer influência sobre as variáveis dependentes anteriormente referidas. Entre estas variáveis 

considerámos as características sócio-demográficas (sexo, idade, nível de instrução) e 

profissionais (antiguidade na empresa, tipo de contrato de trabalho e rendimento líquido mensal). 

Tivemos, também, em linha de conta a função realizada e suas características (função, 

antiguidade na função, tipo de ligação ao processo produtivo, execução de cargo de 

chefia/supervisão, características do posto de trabalho e controlo ou influência percebida pelo 

trabalhador relativamente ao seu trabalho). 

As «redes sociais e relações interpessoais» foram outro aspecto considerado, incluindo-se 
aqui o nível de sociabilidade (quantidade de pessoas conhecidas na empresa) e o tipo de 
relacionamento (de carácter mais instrumental ou expressivo) com chefia e colegas de trabalho. 
A «satisfação com a vida» também foi considerada como variável independente, procurando-se 
aferir a importância relativa do trabalho, quando comparado com outras esferas da vida social e a 
satisfação com diferentes vertentes da vida (família, amigos, tempo livre, estatuto social, estatuto 
profissional). 

Consideramos também as emoções sentidas pelos trabalhadores face ao trabalho (por 
exemplo, felicidade, agrado, interessa, ânimo), procurando-se estudar a sua influência na 
satisfação com o trabalho a nível global e parcial. Já no que se refere a outra variável também 
considerada por Brites da Silva, a «norma subjectiva», procuramos perceber até que ponto, o 
nível de satisfação com o trabalho das pessoas que rodeiam o trabalhador, a opinião dos outros 
relativamente a qual deverá ser o seu nível de satisfação com o trabalho e a influência da opinião 
dos outros na atitude do trabalhador face ao trabalho, têm impactos no seu nível de satisfação 
com o trabalho. 

Com a inclusão da variável «identidade», procurámos constatar qual a influência do facto de 
os trabalhadores se identificarem mais, em contexto de trabalho, com o grupo profissional, o 
departamento ou com a empresa. 

No que se refere ao «estatuto social», estudamos o prestígio social que o indivíduo considera 
que deriva do trabalho que realiza e do facto de trabalhar nesta empresa e a posição social em 
que o indivíduo considera que as pessoas que o rodeiam o colocam e no qual o próprio 
trabalhador se colocaria no que remete para o rendimento económico, escolaridade, profissão, 
cultura, lugar na hierarquia da empresa e prestígio social. 

Finalmente, a nível das «expectativas», analisamos a relação entre trabalho realizado pelos 
trabalhadores e as suas expectativas face ao mesmo, assim como procuramos saber o que 

62 



esperam relativamente à possibilidade de virem a ser promovidos ou terem um aumento em 
breve. 

Foi com base neste mapa analítico, que definimos os principais objectivos da investigação. 

Passam, essencialmente, por aferir o nível de satisfação global e parcial percepcionado pelos 

inquiridos, constatar a importância relativa atribuída a cada um dos factores, analisar a relação 

entre a satisfação parcial (com cada tipo de factor/indicador) e as variáveis independentes e 

analisar a relação da importância atribuída a cada factor de satisfação e respectivos indicadores 

com os mesmos. Pretende-se, ainda, analisar a relação entre a satisfação global e o tipo de 

factores de satisfação, no sentido de perceber quais os factores que mais e menos contribuem 

para a satisfação global dos inquiridos e a relação entre a importância atribuída e a satisfação 

percepcionada com os diferentes tipos de factores. 

Como referimos, é nosso objectivo aferir o nível global de satisfação percepcionado pelos 

trabalhadores da Continental Mabor. Muitos estudos têm tentado dar resposta a qual será o nível 

global de satisfação dos trabalhadores, seja de um departamento, de uma empresa, ou de um 

país. Um estudo sobre atitudes dos portugueses face ao emprego, à formação, à iniciativa a ao 

lazer, realizado no IESE76, constata uma elevada satisfação entre os profissionais face à 

ocupação actual (aproximadamente 90% entre satisfeitos e muito satisfeitos). No entanto, é de 

referir que 46,8% refere que o seu emprego actual foi o que foi possível arranjar e não aquilo que 

sempre desejou fazer, podendo ser indicador de uma certa insatisfação ou descontentamento. 

Sendo assim "a dimensão vocação permitirá explicar em grande parte a insatisfação registada 

face ao emprego actual e exteriorizada na expressão «o meu emprego foi o que foi possível 

arranjar» "77. No entanto, uma vez que quando questionados relativamente ao seu grau de 

satisfação face ao emprego actual, apenas uma minoria se afirma insatisfeita (15%) ou muito 

insatisfeita (1,3%), a afirmação da satisfação face ao emprego actual não é na essência 

correspondente à vocação, mas sim pelas características específicas desse emprego: sua 

utilidade social, grau de autonomia, interesse do trabalho, entre outros. O autor refere que "estas 

respostas indicam-nos uma capacidade para a distinção entre uma situação profissional, que 

embora não sendo o reflexo de uma preferência, satisfaz os indivíduos, que tendem a valorizar 

as dimensões subjectivas da avaliação. Por outro lado, por questão de auto-estima e de imagem 

perante os outros, é de certo modo natural que se constate esta tendência para, no balanço 

geral, os trabalhadores se sentirem satisfeitos com a sua situação profissional"78. 

João Freire (coord.) - Atitudes face ao emprego, trabalho e tempo livre - os processos de motivação para o trabalho, 
a formação e a iniciativa. Observatório do emprego e formação profissional, Estudos e Análise 13 
77 Idem, p. 161 
78 Idem ibidem, p. 165 
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No que se refere ao nível de satisfação global, gostaríamos de referir que um estudo da 

União Europeia79 dá conta de uma insatisfação marcada entre as pessoas que exercem 

empregos pouco remunerados, sem possibilidades de formação, temporários ou a tempo parcial 

e sem perspectivas. "Em todos os Estados membros, aparece uma correlação positiva forte entre 

a satisfação profissional declarada pelo trabalhador e a remuneração, o status profissional e as 

qualificações profissionais adquiridas nas formações, enquanto uma correlação negativa 

importante é registada com o carácter temporário do trabalho, a inadequação entre o trabalhador 

e o seu posto e a sobre-qualificação"80 

Outro objectivo desta investigação passa por constatar quais os tipos de factores de 
satisfação mais (e menos) valorizados pelos trabalhadores, assim como os que apresentam 
maior ou menor nível de satisfação. 

O estudo realizado no IESE81 de que falamos anteriormente, refere que os níveis elevados de 
satisfação encontram, em grande medida, explicação na forma como os inquiridos avaliam a 
segurança do emprego e a autonomia do mesmo (90% considera desempenhar tarefas que 
considera interessantes, 87% afirma que pode trabalhar com grande autonomia e liberdade e 
74,6% avalia positivamente a segurança do seu emprego). Apresentam menor satisfação com a 
capacidade de progressão, a adequação do trabalho às aspirações iniciais e a remuneração 
auferida. 

Jorge Vala, no seu artigo "Mudanças nos valores associados ao trabalho e satisfação com o 

trabalho"82, apresenta os dados do inquérito ISSP (International Social Survey Programme) 

realizado no nosso país em 1997, no qual foi solicitado aos inquiridos que indicassem a 

importância que atribuíam a uma série de aspectos associados ao trabalho (aspectos escolhidos 

de forma a representar diferentes valores intrínsecos e extrínsecos). A segurança no emprego foi 

o aspecto a que foi atribuído maior importância (sempre superior à importância atribuída à 

remuneração). O autor refere que, de 1990 a 1997, a importância da segurança no emprego 

aumentou relativamente aos restantes valores e que a posição da remuneração desceu em todos 

os países, pelo que, entre os valores extrínsecos, a segurança é actualmente o mais importante 

e mais importante do que qualquer valor intrínseco. O autor explica "Há dez anos a preocupação 

com a remuneração era o aspecto mais frequentemente associado ao trabalho. Os resultados 

apresentados mostram que em todos os países aqui estudados a segurança é hoje o factor a que 

os inquiridos atribuem maior importância quando pensam no seu trabalho. Esta mudança 

9 Comission Européenne-Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des Affaires sociales L'emploi 
en Europe 2002- Evolution récente et perspectives. Luxembourg: Evres 2002 páq 83 

Idem, pág. 83 . , 
81 Idem ibidem 
i J° rgw Y3 '3 " M u d a n c a s n o s va l°res associados ao trabalho e satisfação com o trabalho. In M Villaverde Cabral 

Jorge Vala, João Freire - Atitudes sociais dos portugueses 1 - trabalho e cidadania. Lisboa: ISCTE, Fev. 2000 pp 71 -
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reflecte, muito provavelmente, as alterações entretanto registadas na legislação e o mercado de 

trabalho, todas elas orientadas para a precarização do vínculo indivíduo - empresa"83 

O segundo valor mais importante é de natureza intrínseca e trata-se do interesse atribuído ao 

trabalho. O autor a este propósito refere que a uma maior saliência dos resultados pós-

materialistas (por exemplo participação social e desenvolvimento pessoal), pode corresponder 

uma maior saliência dos valores intrínsecos do trabalho (por exemplo, autonomia, interesse e 

utilidade social do trabalho). Neste mesmo livro, um capítulo de João Freire refere a este 

propósito que " segundo Inglehart, as mudanças culturais em curso nas nossas sociedades 

actuais estariam a ser determinantes para a evolução de um certo número de valores, atitudes, 

comportamentos e opiniões dos indivíduos num sentido caracterizável como o da passagem de 

referenciais «materialistas» para referências «pós-materialistas» e expressivas, em ligação com 

os processos de desenvolvimento económico e tecnológico, de aumento de escolarização, de 

experiência geracional «pós segunda guerra» e de incremento exponencial da comunicação de 

massas. No campo do trabalho, isso poderia ser traduzido pelo enfraquecimento da chamada 

«ética do trabalho» em favor da emergência de outras atitudes mais direccionadas para o 

«prazer», o «usufruto» ou o «consumo». A avaliação da tensão entre tempo de trabalho 

(associado a ganho económico) e tempo de não trabalho (associado a atitudes «pós-

materialistas») pode ser, neste aspecto, elucidativa84. 

Já o estudo de Hackman e Lawler85, numa companhia telefónica, refere que quantos mais 
aspectos como a variedade, a autonomia, a identidade e o feedback estão presentes, mais os 
trabalhadores se consideram satisfeitos. 

Outro estudo, a que já nos referimos, realizado no IESE e apresentado no livro "Atitudes face 

ao emprego, trabalho e tempos livres - os processos de motivação para o trabalho, a formação e 

a iniciativa"86, denota uma valorização dos aspectos subjectivos em detrimento de dimensões 

mais materiais, mas estas dimensões não materiais são de carácter individualista, relacionando-

se essencialmente com a realização pessoal. Na realidade, são maioritariamente referidos 

aspectos de índole individual (independência, remuneração, realização pessoal através do 

dinheiro) enquanto as dimensões que remetem para sentimentos e posicionamentos mais 

altruístas (como o trabalho enquanto dever social e na sua dimensão de utilidade social) não são 

tão valorizados. Os inquiridos têm uma atitude perante o trabalho tendencialmente individualista, 

83 Idem, p. 85 
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trabalho. In M. Villaverde Cabral, Jorge Vala; João Freire - Atitudes sociais dos portugueses 1 - trabalho e cidadania 
Lisboa: ISCTE, Fev. 2000, p. 23 
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que valoriza quer os aspectos materiais ligados ao trabalho, como os de natureza mais 
qualitativa. Considera que existe uma tendência para a valorização de valores pós-materialistas, 
nomeadamente em contextos de trabalho, em que, para além de algo essencial, o trabalho é algo 
em que o indivíduo investe com vista à sua auto-realização (tendo presente aspectos não 
materiais). 

Robert Francês87 refere que o aspecto financeiro do trabalho é o que «finaliza» a actividade 

de trabalho e a separa de uma simples actividade de jogo, de lazer ou mesmo actividade utilitária 

não remunerada. Uma das finalidades do trabalho é a remuneração e a sua influência sobre o 

nível de satisfação do emprego não é negada, no entanto, a correlação positiva entre estas duas 

variáveis não se observa em todo o tipo/categoria de empregado. Defende que a satisfação com 

o trabalho repousa, em grande parte, na necessidade de salvaguardar ou desenvolver a auto-

estima. Este autor refere que, apesar das qualidades do superior hierárquico serem consideradas 

como mais importantes que as relações com os colegas, estes dois factores são classificados 

depois de aspectos como a «natureza das tarefas» e a «sua realização», por exemplo. 

Passando para uma análise relacional, propomo-nos constatar em que medida as variáveis 

independentes consideradas (características dos trabalhadores e da função, redes sociais e 

relações interpessoais, satisfação com a vida, emoções face ao trabalho, norma subjectiva, 

identidade, estatuto social e expectativas) têm influência a nível das variáveis dependentes (nível 

de satisfação global, satisfação parcial e importância atribuída aos factores de satisfação e seus 

indicadores). 

O quadro hipotético orientador da nossa pesquisa, decorreu da leitura do resultado de 
estudos realizados neste âmbito e da análise das principais teorias da satisfação existentes, que 
nos conduziram a definir o mapa analítico anteriormente apresentado. 

Tendo em consideração as características sócio-demográficas dos trabalhadores, 

relativamente à variável idade, Paul E. Spector refere que "a pesquisa mostrou que a idade e a 

satisfação com o trabalho estão relacionadas. A natureza exacta da relação não é clara (,..)"88, no 

entanto refere que, geralmente, a satisfação com o trabalho tende a aumentar com a idade. De 

facto, vários estudos mostram esta tendência. Os trabalhadores mais novos estão 

consideravelmente mais insatisfeitos com o seu trabalho, o que se poderá dever ao facto de, no 

início da sua carreira, de depararem com trabalhos mais pobres ou menos atractivos. Os 

trabalhadores mais velhos tendem a estar mais satisfeitos com o seu trabalho que os mais novos 

porque aceitam melhor a autoridade, esperam menos do seu trabalho, têm menos expectativas e 

8g Robert Francês - La satisfaction dans le travail et l'emploi. Paris: PUF, 1981 
Paul E.Spector- Job satisfaction - aplication, assessment, cause and conséquences. EUA : Sage Publications, 1997, 
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são menos exigentes. Além disso, o mecanismo de evolução no trabalho conduz a que os mais 

velhos tenham melhores condições de trabalho que os mais novos, o que contribui para uma 

maior satisfação. Na verdade, um estudo da União Europeia89 adverte que os mais novos 

(principalmente os menos qualificados) tendem a ocupar postos de trabalho de fraca qualidade, 

tanto no que se refere ao nível pouco elevado das remunerações, como à falta de segurança do 

emprego, possibilidades de formação e perspectivas de carreira. No entanto, a este propósito, 

Robert Francês refere que os quadros mais velhos têm maiores remunerações mas também uma 

maior inquietação relativamente à sua manutenção na empresa, ao passo que os mais jovens 

associam uma remuneração elevada ao benefício de um poder de decisão superior, todavia 

quanto mais subimos na escala etária, maior é a satisfação com a remuneração. Ainda a 

propósito da idade, o estudo "Atitudes face ao emprego, trabalho e tempos livres - os processos 

de motivação para o trabalho, a formação e a iniciativa"90, alerta para uma tendência para a 

população mais jovem ser mais sensível a dimensões que se relacionam com o perfil da função e 

condições de trabalho. Trata-se de um posicionamento maioritário da população mais jovem de 

rejeição de uma profissão de carácter manual, ligada à produção, mesmo sendo melhor 

remunerada, o que reflecte as representações culturais dominantes e os estereótipos, o que 

tende a acentuar-se ainda mais com o elevar dos níveis de escolaridade. 

Partilhamos do ponto de vista destes autores no que se refere à influência da idade sobre a 

satisfação com o trabalho, o que nos leva a colocar a nossa primeira hipótese teórica: o nível de 

satisfação global dos indivíduos tende a aumentar com a idade. Em termos de satisfação parcial, 

este aumento de satisfação é visível nos três tipos de «factores de satisfação» considerados 

(pessoais, situacionais, de interacção social). 

Consideramos que o grau de instrução dos indivíduos também tem impacto na sua satisfação 

com o trabalho. Muitas evidências surgiram na análise da relação entre educação e satisfação 

com o trabalho, sendo visível uma relação geralmente positiva entre as duas variáveis. Os 

trabalhadores que têm níveis de educação superiores tendem a estar mais satisfeitos com o seu 

trabalho. O estudo da União Europeia demonstra que os trabalhadores menos qualificados têm, 

geralmente, empregos de pior qualidade, tanto a nível de remuneração e segurança dos 

mesmos, como formação e possibilidades de evolução na carreira91. Acresce que muitas 

evidências surgiram na análise da relação entre educação e satisfação, sendo visível uma 

relação geral positiva entre ambas. Indivíduos com níveis de educação superiores tendem a estar 

89 Comission Européenne - Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des Affaires sociales - L'emploi 
W E^P*3 2002 - Evolution réœnte et perspectives. Luxembourg : Evres, 2002, p. 82. 

João Freire (coord.) - Atitudes face ao emprego, trabalho e tempo livre - os processos de motivação para o trabalho 
a formação e a iniciativa. Observatório do emprego e formação profissional, Estudos e Análise 13 

Comission Européenne- op. cit, p. 82. 
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mais satisfeitos com o seu trabalho, principalmente porque a sua qualificação vai, geralmente, a 

par com uma certa liberdade de iniciativa, um lugar mais elevado na hierarquia e um salário 

superior. Robert Francês, na obra La satisfaction dans le travail et l'emploi refere: "Quer se trate 

de homens ou mulheres, os sujeitos mais instruídos são os que mostram scores de satisfação 

mais elevados nos postos com grande variedade, mas também nos postos com menor 

variedade", no entanto acrescenta, "é certo que a variável «nível de satisfação» por mais 

influente que seja, não explica senão uma parte limitada da variância dos scores de satisfação"92. 

Relativamente aos factores mais valorizados, o mesmo autor defende: "Entre os jovens 

diplomados e entre os mais brilhantes - notamos um apaixonado espírito de carreira, da 

estratégia social que ela implica. Somente o conteúdo próprio do trabalho é digno de atenção 

(...)" O nível de instrução é uma variável que mostra uma grande influência na satisfação 

procurada nos postos de trabalho mais variados. A nossa segunda hipótese decorre, 

precisamente, da questão da influência do grau de instrução sobre o trabalho. Avançamos que o 

nível de satisfação global dos trabalhadores tende a ser maior entre os indivíduos com mais 

estudos, principalmente a satisfação com os factores "pessoais", quando comparados com 

indivíduos menos escolarizados. 

No que se refere à caracterização profissional, consideramos como aspectos centrais neste 

estudo a antiguidade na empresa, a relação directa com a produção e a posição hierárquica na 

empresa. Relativamente à antiguidade, grande parte dos estudos concluem que indivíduos que 

trabalham na empresa há muito tempo tendem a apresentar um nível de satisfação superior. Um 

estudo que Francês e LeBras94 realizaram junto de 90 secretárias de uma grande empresa 

industrial, demonstrou que a antiguidade apresenta uma correlação positiva com a satisfação 

com a tarefa. Já a antiguidade e o nível de instrução apresentam entre si uma correlação 

negativa. No entanto, consideramos que não apenas os trabalhadores com mais antiguidade 

apresentam maiores níveis de satisfação, mas também os que têm uma antiguidade até dois 

anos, o que se deverá a estarem numa fase de entusiasmo e de "atracção" por uma nova 

realidade profissional. Neste sentido, no que se refere à antiguidade, consideramos a seguinte 

hipótese: o nível global de satisfação com o trabalho tende a ser mais elevado entre os 

indivíduos com menos de dois anos de trabalho na empresa (nível de antiguidade mais baixo) e 

nos indivíduos com uma antiguidade elevada. Indivíduos com antiguidade média apresentam um 

nível de satisfação com o trabalho mais baixo. 

^Robert Frances- La satisfaction dans le travail et l'emploi. Paris: PUF 1981 p 60 
93 Idem, p. 17 
14 FRANCES, Robert Frances ; C. LeBras C. - The prédiction of job satisfaction. In Internal Review of applied 
Psychology, vol. 31, n°3, Julho de 1982 
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Ainda no que se refere às características profissionais, tivemos em consideração a 

remuneração auferida. Um estudo da União Europeia demonstra que existem outros factores, 

que não a remuneração, que contribuem mais para a qualidade do emprego, entre outros o 

diálogo social, a participação dos trabalhadores, a organização do trabalho, o equilíbrio entre a 

vida profissional e a vida familiar e a saúde e segurança no local de trabalho. A correlação entre 

o nível de pagamento e a satisfação com o trabalho tende a ser surpreendentemente pequena. 

Na verdade, o nível de pagamento correlaciona-se mais fortemente com a satisfação com o 

pagamento do que com a satisfação global com o trabalho. Esta pequena correlação sugere que 

o pagamento em si não é um factor muito forte para a satisfação com o trabalho. No entanto, se 

o nível de pagamento não é um factor importante, a equidade/justiça do mesmo pode ser muito 

importante. As pessoas tendem a comparar-se com as outras e ficam bastante insatisfeitas se o 

seu salário é inferior ao de outras no mesmo trabalho. Também Robert Francês refere que "... a 

parte de variância que podemos, na satisfação geral, atribuir ao salário, (...), nunca é muito 

elevada qualquer que seja a categoria de trabalhadores de que falamos, comparado à que é 

trazida pelos aspectos intrínsecos das tarefas"95. Não podemos negar que a remuneração é o 

principal factor que leva os indivíduos a trabalhar, poderá não ser o factor que mais se 

correlaciona, ou explica, a satisfação com o trabalho, no entanto não deixa de ter impacto. Ainda 

assim, temos de ter consciência que esta relação está muito dependente de várias 

condicionantes, nomeadamente o nível de remuneração auferido. Avançamos com a hipótese de 

que os trabalhadores com maiores níveis salariais tendem a estar mais satisfeitos com o trabalho 

que os restantes, no entanto tendem a valorizar mais factores de outra ordem que não o salário, 

principalmente aspectos «situacionais», enquanto trabalhadores com menores níveis salariais 

tendem a atribuir maior importância à remuneração auferida. 

No que se refere às características da função consideramos como aspecto mais 

relevantes a função exercida (hierarquia na empresa) e características da própria função. A 

propósito do tipo de função exercida, Centers e Bugental96 concluem que as relações com os 

colegas raramente são citadas entre os três aspectos mais importantes para os quadros (25%), 

muito frequente pelos vendedores (46%) ou operários qualificados (40%) e mais pelos operários 

semi-qualificados e não qualificados (52%). Robert Francês97 refere que entre os aspectos como 

o interesse do trabalho, o salário, os colegas, a expressão de si (possibilidade de utilizar as suas 

capacidades), a segurança do emprego e a satisfação com os colegas, o salário foi apresentado 

x Robert Francês - La satisfaction dans le travail et l'emploi. Paris: PUF 1981 pag 86 
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como fundamental para 74% de operários semi-qualificados e não qualificados, 70% de operários 

qualificados, 66% empregados e vendedores e 59% quadros. Parece-nos, ainda, que a 

satisfação dos quadros é essencialmente baseada em factores como a auto-estima, a autonomia 

e o desenvolvimento pessoal. No que se refere à posição hierárquica na empresa, levantamos a 

hipótese de que os trabalhadores com funções hierarquicamente superiores (quadros superiores 

e médios) tendem a estar mais satisfeitos com o seu trabalho que os restantes, principalmente no 

que se refere a aspectos de carácter "situacional. 

Na nossa opinião, as características do posto de trabalho também exercem uma influência 

considerável no nível de satisfação dos trabalhadores. Muitos autores advogam o redesenho das 

funções como um meio de aumentar a satisfação com o trabalho, tornando-o mais interessante. 

Tal realiza-se mudando as características do trabalho e função dos indivíduos, actuando ao nível 

do seu conteúdo e natureza. A teoria mais conhecida é a de Hackman e Oldman98, que defende 

que as pessoas podem ser motivadas pela satisfação intrínseca que encontram no seu trabalho. 

As características centrais desta teoria são: variedade das tarefas, identidade da função, 

significado da função, autonomia e feedback. Os três primeiros aspectos combinados induzem 

experiências de prazer no trabalho. A autonomia conduz a sentimentos de responsabilidade. O 

feedback resulta no conhecimento dos resultados do trabalho. Segundo esta teoria, as pessoas 

que preferem o desafio e interessam-se pelo seu trabalho, estarão mais satisfeitas e motivadas 

se tiverem trabalhos complexos. No entanto, alguns autores defendem que não é claro que as 

características do trabalho realmente conduzam à satisfação com o mesmo, sendo possível 

constatar a possibilidade oposta de que a satisfação com o trabalho afecta a percepção das 

pessoas face às características do trabalho. Na verdade, muitos factores podem influenciar esta 

relação, nomeadamente a personalidade do próprio trabalhador. Todavia, defendemos que a 

satisfação com o trabalho tende a ser maior quando as pessoas têm as características do 

trabalho que preferem, pelo que avançamos com a hipótese de que as características da função 

realizada têm impactos na satisfação com o trabalho. O nível global de satisfação é tanto maior 

quanto se executem funções que permitem uma maior autonomia, maior significado, poder de 

decisão e criatividade, mas também condições ambientais e de segurança adequadas. 

Consideramos, também, como factor interveniente as redes sociais e relações interpessoais 
no contexto de trabalho, pois o nível de envolvimento social dos trabalhadores tem impactos no 
seu nível de satisfação com o trabalho e nos aspectos por eles mais valorizados. A este 
propósito, levantamos a seguinte hipótese: os trabalhadores que conhecem e se relacionam com 

J. R. Hackman; G. R. Oldman - Motivation trroug the design of work: test of a theory. In Organizational Behaviour 
and Human Performance, n°16, pp. 250 -279 
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um grande número de pessoas na empresa tendem a apresentar um maior nível de satisfação 
com o trabalho. Esta tendência acentua-se se os relacionamentos são de amizade e convívio 
extra trabalho. 

É impossível separar a esfera do trabalho das restantes esferas da vida social, como a 

família, os tempos livres, os amigos, entre outros. Tal como Brites de Silva, somos da opinião 

que a satisfação com a vida é um possível factor interveniente no nível de satisfação com o 

trabalho. Esta é um estado emocional que resulta de uma avaliação subjectiva da satisfação com 

aspectos concretos da vida quotidiana (com a família, amigos, estatuto). Levantamos a seguinte 

hipótese: quanto maior a satisfação com outros aspectos da sua vida, maior a tendência do 

trabalhador para estar satisfeito com o seu trabalho" e "trabalhadores cuja importância do 

trabalho comparada com outros aspectos da vida social é acentuada, tendem a apresentar níveis 

de satisfação com o trabalho mais elevados. 

As emoções dos indivíduos face ao trabalho também poderão ser um factor interveniente ao 

nível da satisfação dos trabalhadores. Locke e Henne" consideram que as emoções contêm 

tendências implícitas de acção e resultam de avaliações valorativas. Quando uma pessoa sente 

emoção ou satisfação, quer dizer que acredita que obteve algum valor ou valores que esperava. 

Assim, a acção ou o seu resultado é comparada com um valor standard. Se este é alcançado, é 

experimentada uma emoção positiva, caso contrário, uma emoção negativa. 

Neste trabalho, tal como no de Brites da Silva100, as emoções com o trabalho são entendidas 
como estados emocionais respeitantes ao trabalho realizado, capazes de influenciarem a 
satisfação com o mesmo. Com base nos trabalho de Parkinson101, este autor escolheu oito 
emoções básicas que se adequam ao contexto de trabalho. Nesta investigação optamos por 
triste/contente; amedrontado/confiante; desanimado/animado; inactivo/ activo; desagradado/ 
agradado; infeliz/feliz, desinteressado/interessado. A este propósito, levantamos a seguinte 
hipótese: quanto mais positivas as emoções relativamente ao trabalho, maior o nível de 
satisfação global do trabalhador. 

No entanto, o comportamento dos indivíduos é, a maior parte das vezes, influenciado por 

factores que lhe são externos. Um exemplo desses factores é, sem dúvida, a pressão social 

exercida sobre ele. Esta pressão é muitas vezes sentida na «construção» da percepção que o 

9 E. ALocke; Douglas Henne - Work Motivation Theories. In C-L-Cooper & I. Robertson - International Review of 
Industrial and Organizational Psychology. England: Wiley, s/d pp 1-35 international Review of 

Rui Brites da Silva -op cit 
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indivíduo tem relativamente ao trabalho que realiza. A «norma subjectiva» relaciona-se com a 

pressão social percebida pelos trabalhadores no sentido de realizarem ou não um 

comportamento, neste caso, para sentir, ou não, satisfação com o trabalho, ou seja, a pressão 

social para sentir ou não satisfação com o trabalho. Este poderá ser um factor interveniente na 

avaliação que o indivíduo faz do seu nível de satisfação com o trabalho. Defendemos, enquanto 

hipótese de trabalho, que os indivíduos terão tendência a executar um comportamento quando o 

avaliarem positivamente e quando acharem que os outros que são importantes para eles pensam 

que eles o devem fazer. 

A identidade dos indivíduos em contexto de trabalho também poderá ter impactos ao nível 

das variáveis dependentes definidas nesta pesquisa. Tal como Brites da Silva, utilizamos três 

tipos de identidades profissionais: com o grupo profissional, com o departamento e com a 

empresa. No estudo deste autor, constata-se que a identidade com o grupo sócio-profissional é a 

que menos se correlaciona, no entanto, ao contrário do que tinha avançado, a maior correlação 

verifica-se com a identidade com o departamento e não com a empresa. No que remete para a 

realidade da Continental Mabor, uma empresa pautada por uma boa imagem na sua envolvente 

geográfica, defendemos que a identidade com a empresa é a que produz mais influência na 

satisfação, uma vez que se pressupõe estar mais associada a uma ideia de «lealdade» para com 

a empresa, enquanto uma maior identificação com o grupo profissional conduzirá a uma menor 

«lealdade», que se traduzirá numa menor satisfação com o trabalho. No que se refere ao peso 

relativo de cada uma delas para a construção da identidade profissional, levantamos a hipótese 

de que a identidade com a empresa é a que mais se correlaciona com a satisfação com o 

trabalho. 

O indivíduo, enquanto ser social tende a atribuir uma importância considerável ao estatuto 
social que lhe é atribuído. A empresa em que trabalha e o trabalho que realiza poderão constituir 
importantes factores para a "definição" do estatuto social dos indivíduos. No que se refere ao 
estatuto social, consideramos que a percepção da importância do trabalho e da empresa para o 
estatuto social do trabalhador afecta o seu grau de satisfação com o trabalho, que será tanto 
maior quanto maior for aquela. 

Também as expectativas que o indivíduo tem relativamente ao seu trabalho e a resposta que 

lhes é dada exerce, na nossa opinião, um peso significativo no nível de satisfação com o trabalho 

percepcionado pelo trabalhador. No que se refere ao impacto do nível de expectativas na 

percepção da satisfação com o trabalho, consideramos que quanto maiores as expectativas dos 
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indivíduos, maior a satisfação com o seu trabalho. No nosso inquérito, seguindo a linha de Brites 
da Silva, medimos as expectativas profissionais através de dois indicadores: a) em que medida 
considera provável vir a ser promovido em breve; b) em que medida considera provável vir a ter 
um aumento salarial em breve. 

2.2. Metodologia 

2.2.1. Panorâmica dos métodos 

Como refere João Freire, "pelo que diz respeito à metodologia própria da sociologia do 
trabalho, refira-se liminarmente que ela não difere, no essencial, daquela que é desenvolvida e 
aplicada nos outros ramos da sociologia. O que se pode talvez dizer é que nesta especialidade 
se acumulou todo um capital de experiência de investigação empírica e, em consequência de 
formulações teóricas que, propagando-se depois a outras, veio enriquecer a sociologia no seu 
conjunto"102 

Na análise das organizações, quer se trate de um estudo de caso (em que o objecto de 

estudo é uma unidade microssociológica) ou de um estudo global de carácter macrossociológico, 

podemos utilizar diversas técnicas de recolha de informação: observação, análise documental, 

registo, contagem, relatórios, notas de observação, questionários e entrevistas. 

A presente pesquisa consiste num estudo de caso, o estudo da Continental Mabor. Tal como 

noutros tipos de investigação, nos estudos de caso os dados são recolhidos sistematicamente, a 

relação entre variáveis é estudada e o estudo é planeado metodicamente. A grande vantagem de 

um estudo de caso é dar ao investigador a possibilidade de se concentrar num caso específico 

ou situação e de identificar, ou tentar identificar, os diversos processos interactivos em curso, 

tendo presente que cada organização tem as suas características únicas e específicas. Este 

também é um dos objectivos desta pesquisa. 

Tal como refere Judith Bell "o facto de classificarmos um método como etnográfico, 

qualitativo, experimental, etc., não significa que, uma vez seleccionado um tipo de abordagem, o 

investigador não possa afastar-se dos métodos normalmente associados a este estilo"103. 

Apesar da observação e entrevistas serem os métodos mais frequentemente utilizados neste 

tipo de abordagem, a verdade é que nenhum método é necessariamente excluído, pois as 

técnicas de recolha de informação seleccionadas devem ser as que melhor se adequam ao(s) 

objectivo(s) da pesquisa, devendo-se evitar receitas apriorísticas e desenraizadas. 

João Freire - Sociologia do Trabalho: Uma introdução. Porto: Edições Afrontamento, 1993, p.33 
Judith Bell - Como realizar um projecto de investigação. Lisboa: Gradiva, 1997, p.28 
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Na realidade, nenhuma abordagem depende apenas de um só método, da mesma forma que 

não exclui determinado método apenas por ser «quantitativo», «qualitativo» ou designado por 

«estudo de caso» ou «investigação-acção». Os estudos de caso, geralmente considerados 

qualitativos, podem combinar uma variedade de métodos, incluindo técnicas quantitativas. O 

fundamental é que os métodos seleccionados permitam operacionalizar técnicas que respondam 

ao objectivo da pesquisa. Apesar de se tratar de um estudo de caso, a nossa investigação tem 

como técnica fundamental a aplicação de um inquérito. 

Fizemos esta opção porque este método é fundamental para a análise de fenómenos sociais 

que se podem apreender melhor a partir de informações relativas aos indivíduos da população 

em questão, possibilitando que sejam representativos desta. Permite, também, quantificar uma 

multiplicidade de dados e proceder a numerosas análises estatísticas, que se postulam nesta 

pesquisa. Possibilita, ainda, a recolha de informação sobre uma grande variedade de 

comportamentos e compreender opiniões, preferências e representações. Estamos conscientes 

que a opção pelo inquérito poderá colocar o problema de uma certa superficialidade das 

respostas e não aprofundamento de certas questões e processos, no entanto tem grandes 

potencialidades, nomeadamente a nível da sua abrangência e possibilidade de generalizar. 

Realizámos também a análise de documentos escritos existentes na empresa, como o Balanço 

Social, o Relatório de Contas, os resultados de estudos de clima social realizados, entre outros. 

2.2.2. A amostra 

Numa pesquisa não basta saber que tipo de dados deverão ser recolhidos, é também 
essencial circunscrever o campo das análises empíricas no espaço geográfico e social e no 
tempo. 

A primeira etapa para determinar quem vai ser objecto de um estudo e da aplicação de 
determinada técnica de recolha de dados é definir a população-alvo. No caso desta pesquisa, 
trata-se de uma população real constituída por todos os trabalhadores da Continental Mabor no 
activo, independentemente da sua idade, sexo, antiguidade, posição hierárquica ou local de 
trabalho. Pela análise do quadro de pessoal desta organização, na altura da realização da 
amostra, constatamos que a população-alvo desta pesquisa é constituída, em termos 
quantitativos, por 1465 pessoas. Trata-se de uma população com um tamanho considerável, pelo 
que, por motivos de ordem prática (tempo e orçamento), optamos pela realização de uma 
amostra desta população, tendo presente que as respostas obtidas de uma amostra 
representativa cuidadosamente seleccionada podem conduzir a generalizações válidas para a 
população em estudo. 
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A questão que se coloca é que tipo de amostra elaborar para a aplicação do inquérito por 

questionário. Entre uma amostra probabilística e não probabilística, optamos pela primeira. Esta 

assegura que a probabilidade de um elemento da população ser seleccionado para a amostra é 

conhecida e que os membros da população-alvo têm uma oportunidade igual de serem 

seleccionados. Parte-se do princípio que as pessoas que fazem parte da amostra são como as 

pessoas que não são seleccionadas, o que nos permite recolher uma imagem globalmente 

conforme à que seria obtida aplicando o inquérito ao conjunto da população em estudo. Esta 

opção, dá-nos a possibilidade de analisar os dados recolhidos no inquérito por questionário 

através da estatística indutiva ou diferencial, que nos possibilita extrapolar os resultados obtidos 

junto dos indivíduos que fazem parte da amostra para a população, permitindo-nos ter garantias 

de representatividade da amostra e medir o erro e grau de confiança que lhes está associado. 

São muitas as vantagens deste tipo de amostra e, uma vez que temos acesso a uma listagem 

dos indivíduos que fazem parte da população que se pretende estudar, consideramos que se 

trata da melhor opção para este estudo. 

No âmbito da amostragem estratificada, tivemos presente que é fundamental uma boa 
definição das variáveis a considerar na amostra, tendo sempre presente o objectivo dâ própria 
pesquisa. Criamos subgrupos com base na função desempenhada pelos inquiridos, pois é o que 
melhor nos permite ter a percepção da organização da empresa e nos dá, de forma indirecta, 
informação relativa à hierarquia, tipo de trabalho realizado e qualificações e porque 
consideramos que a função poderá ser um aspecto diferenciador, enquanto base para uma 
possível identidade sócio-profissional. 

Os estratos considerados tendo por base a função foram: "Directores e Responsáveis de 
departamento", 'Técnicos, técnicos administrativos e técnicos superiores", "Administrativos", 
"Supervisores/Coordenadores"; Técnicos de Manutenção" e "Operadores de 
Produção/Operadores de máquina". 

Como referimos anteriormente, de acordo com o Quadro de pessoal da Continental Mabor, o 

efectivo na altura da aplicação do inquérito era de 1465 trabalhadores. Calculámos a nossa 

amostra tendo por base um nível de confiança de 95,5% e uma margem de erro de 

aproximadamente 4%. Usando a fórmula de cálculo da dimensão da amostra (para uma 

população finita), chegamos a um valor de 314 colaboradores, ou seja, 21,4 % da população em 

análise. No entanto, aos 314 inquéritos previstos, foram acrescentados mais dois inquéritos, 

ficando a amostra em 316 (21,5% da população-alvo), com a seguinte distribuição: 
-Directores e Responsáveis de departamento: 6 

-Técnicos, técnicos administrativos e técnicos superiores: 25 
-Administrativos: 9 
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-Supervisores/Coordenadores: 22 
-Técnicos de Manutenção: 32 

-Operadores de Produção/Operadores de máquina: 222 

A aplicação do inquérito a esta amostra, permitiu-nos realizar uma inferência indutiva, na qual 

conhecidos certos factos ou acontecimentos particulares, expressos por meio de proposições, 

imaginam-se proposições mais gerais. No entanto, temos de ter presente que esta nem sempre é 

certa, tendo de se ter cautela na análise exploratória de dados e nas respectivas conclusões. 

2.2.3. O questionário e a recolha de dados 

Após a definição da amostra, é fundamental determinar o tipo de administração do inquérito, 
o seu suporte e formato e o método de distribuição e recolha do mesmo. 

O nosso inquérito por questionário foi construído com a preocupação de ser facilmente 
perceptível por qualquer potencial inquirido, tendo em consideração factores como a sua idade, 
habilitações literárias, função, entre outros. 

Como temos consciência que a construção do questionário e a formulação das questões 

constituem uma fase crucial de desenvolvimento deste trabalho e que qualquer erro ou 

ambiguidade repercutir-se-á em toda a pesquisa e, consequentemente, nas suas conclusões 

finais, foi aplicado um pré-teste a 30 trabalhadores, com características distintas, que nos 

permitiu ver qual a reacção dos inquiridos, medir o nível de compreensão das questões 

colocadas, verificar se a ordem das questões seria a melhor e, como consequência, realizar 

algumas alterações no questionário e na forma e conteúdo das questões antes de avançarmos 

para a sua distribuição aos indivíduos que preenchessem os critérios considerados na amostra. 

Relativamente à composição do questionário, antes de mais, tivemos a preocupação de pedir 

a cooperação para o seu preenchimento, explicar as razões da sua aplicação e o nome da 

instituições para a qual estava a ser realizado, assegurando também a sua confidencialidade. Em 

termos de organização, o questionário está estruturado em 13 partes temáticas: 

I - Nível de satisfação com os diferentes indicadores dos factores de satisfação relacionados 
com o trabalho 

II - Nível global de satisfação com o trabalho 

III - Correspondência entre trabalho e expectativas 

IV - Importância atribuída a diferentes aspectos relacionados com o trabalho 

V - Importância atribuída a diversos domínios da vida social e satisfação com determinados 
aspectos da vida 
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VI - Satisfação dos colegas mais directos com o trabalho; Opinião daqueles que o rodeiam 
relativamente à postura que deverá ter perante o trabalho; Influência da opinião dos outros 

VII - Tipos de emoções e sentimentos face ao trabalho 

VIII - Influência da empresa e do trabalho realizado para o prestígio social 
IX - Identidade em contexto de trabalho 

X - Relações interpessoais com colegas e chefias; Participação em actividades extra 
profissionais organizadas na empresa 

XI - Características do posto de trabalho e função que executa 
XII - Caracterização Profissional 

XIII - Caracterização Sócio-demográfica 

Tendo por base esta estrutura, o inquérito é constituído por um total de 40 questões, sendo 
cada uma delas composta por várias alíneas. 

No que se refere ao tipo de questões, neste inquérito não foi colocada qualquer questão 
aberta, sendo constituído apenas por questões fechadas, relativamente às quais o inquirido teve 
que escolher entre respostas alternativas. Esta opção decorreu não só da natureza do próprio 
estudo, mais direccionado para uma análise quantitativa, como pela maior facilidade de aplicar 
analises estatísticas para analise das respostas. 

A grande dificuldade da elaboração de questões fechadas reside na capacidade das opções 
de resposta apresentadas cobrirem todas as possibilidades de resposta possíveis, no entanto 
têm a vantagem de clarificar os inquiridos ao dar pistas sobre o tipo de informação requerida, 
sendo este aspecto ainda mais valorizado quando se trata, como nesta pesquisa, de inquéritos 
auto-administrados. Tivemos, no entanto, o cuidado de propor aos inquiridos uma escolha entre 
várias respostas, assegurando que a lista cobre todas as posições possíveis. Acresce que, neste 
tipo de questões a análise de resultados é, à priori, mais cómoda. 

Os atributos a considerar para e elaboração das questões foram tanto de ordem qualitativa 
como quantitativa. Os primeiros registam-se numa estaca nominal (quando a ordem das 
modalidades não tem significado) ou ordinal (quando a ordem das modalidades tem significado). 
Os quantitativos serão apresentados numa escala de intervalos. Consistindo o objectivo desta 
investigação essencialmente na medição de uma variável latente, que não pode ser observada 
nem medida directamente, mas que pode ser definida a partir de um conjunto de outras variáveis, 
as respostas foram essencialmente constituídas por escalas, principalmente a escala de Likert, 
tendo existido todo o cuidado em identificar as proposições e estímulos representativos da 
atitude que se pretende medir. 

O questionário contém questões que remetem para as características dos inquiridos, tendo 
existido uma preocupação de não causar desconfiança nas questões colocadas, o que poderia 



colocar em causa a veracidade dos dados recolhidos. Foram pensadas questões pertinentes 
para o objectivo do estudo, com a preocupação de sermos selectivos e cuidados na forma de as 
colocar, para que os indivíduos não se retraíssem na suas respostas, omitindo ou falseando 
informações. Para minimizar o número de «não respostas», optamos por não colocar questões 
abertas e, nas questões mais susceptíveis de causar embaraço nos inquiridos recorremos a 
algumas soluções como a realização de escalas de resposta, a exemplo da questão relativa ao 
rendimento líquido mensal. 

Já no que se refere ao tipo de administração do inquérito, optamos pela auto-administração 

ou administração directa, que dispensa a presença do investigador, residindo a sua principal 

virtude no facto de permitir um alto grau de anonimato e confidencialidade. No entanto, tivemos 

consciência que a sua distribuição, custo e possibilidade de retomo são dificultadas. As taxas de 

resposta tendem a ser menores e as próprias respostas podem fugir ao sentido desejado, uma 

vez que é impossível explicar aos inquiridos eventuais dúvidas que possam surgir na altura do 

seu preenchimento. Mas esta opção não é significado apenas de «risco», também apresenta 

vantagens: a resposta é mais verdadeira decorrente do não constrangimento da presença do 

entrevistador e não é afectada pela percepção da desagradabilidade de certas questões. Além 

disso, alguns dos constrangimentos ou riscos anteriormente mencionados foram ultrapassados, 

nomeadamente pela elaboração de questões curtas, claras, não ambíguas, especificas, com 

linguagem simples de formato fácil e por uma explicação clara da forma de responder ao 

inquérito. Apesar da consciência de alguns dos inconvenientes da administração directa, o facto 

do conteúdo do nosso inquérito ser constituído por questões susceptíveis de causar aos 

inquiridos receio de serem identificados e, com o intuito de obtermos respostas mais sinceras, 

optamos pela administração directa. Os inquiridos responderam individualmente e sem a 

intervenção de terceiros ao inquérito que lhes foi distribuído, pelo que, este foi construído de 

forma a que os indivíduos não sentissem dificuldade na sua interpretação. Foi entregue 

pessoalmente e a sua distribuição foi realizada na empresa pelo investigador com o apoio de 

superintendentes de turno e responsáveis de departamento, de forma a conseguirmos dar 

resposta ao que era exigido na amostra definida previamente. 

2.2.4. Considerações estatísticas sobre a análise de dados 

Quando trabalhamos com um questionário não há uma compreensão, mais ou menos 

sistemática ou intuitiva, da coerência das respostas de um só indivíduo. Trabalhamos sempre 

com distribuições, perdendo-se a especificidade de cada inquirido. Todo o esforço cientifico 

78 



centra-se em enunciar uma conclusão de âmbito gerai, sendo um instrumento rigorosamente 
estandardizado, tanto no texto como na sua ordem de apresentação. 

A expressão «análise de dados», corresponde a um tipo de metodologia que nos proporciona 
uma diversidade de operações e análises estatísticas. Nesta investigação foi utilizado como 
software informático o SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Para a análise dos dados recolhidos, recorremos, em termos estatísticos, quer à estatística 
descritiva, como a estatística inferencial. No que se refere à estatística descritiva, realizamos 
análises univariadas e cruzamentos bivariados e multivariados, aplicando as respectivas análises 
qualitativas (tabelas de frequência e de contingência) e quantitativas (média, desvio padrão e 
comparação de médias entre vários grupos). 

No que se refere à estatística inferencial, cujo objectivo passa por tirar conclusões gerais a 
partir da nossa amostra, realizamos testes de hipóteses, medidas de associação entre variáveis 
e análise factorial. Em termos inferenciais, foi dada preferência às metodologias não 
paramétricas, uma vez que o nível de medida do questionário é maioritariamente ordinal, 
permitindo esta opção aumentar a fiabilidade dos dados. 

No que se refere aos testes de hipóteses, sempre que realizamos tabelas contingenciais, 

realizamos o teste de u2, no sentido de testar a independência, ou não, das variáveis (de referir 

que as condições de aplicabilidade do teste foram sempre verificadas antes da sua utilização), 

tendo o risco sido minimizado devido à amostra ser relativamente grande (n=316). Desta forma, 

conseguimos determinar a probabilidade da associação de duas variáveis terem ocorrido ao 

acaso e avaliar até que ponto a relação entre duas variáveis é, ou não, significativa. 

Para comparação de médias, aplicámos os testes de Mann-Whitney (quando comparamos 
apenas dois grupos) e de Kruskal Wallis (quando comparamos vários grupos), sendo 
significativos quando (p) é inferior a 0,05. 

No que se refere à medida de associação entre duas variáveis, optamos pela aplicação de 

correlações. Entre duas variáveis ligadas por uma relação estatística, diz-se que existe 

correlação quando a intensidade de uma é tendencialmente acompanhada pela intensidade da 

outra, no mesmo sentido ou em sentido inverso, pois a correlação poderá ser positiva ou 

negativa. As lineares são aplicáveis às variáveis de intervalo (Pearson's R) e as não lineares às 

variáveis de natureza ordinal (Spearman Correlation), que nos indicam a força e direcção da 

associação entre variáveis. Optamos pelo de Spearman, uma vez que a maior parte das 

questões colocadas no inquérito tiveram na base variáveis de natureza ordinal. 

A correlação (r) pode tomar qualquer valor entre -1 e +1. Temos uma correlação máxima 

quando existe uma relação linear exacta, cujo valor é igual a 1, uma correlação mínima, quando 

não existe qualquer relação linear, cujo valor é igual a 0 e uma correlação intermédia, com uma 
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relação linear, cujo valor varia entre 0 e 1. Ao interpretar um coeficiente de correlação devemos 
ter presente que um valor elevado a r não significa que x seja causa de y ou que y seja causa de 
x. Não se trata de uma relação causal, por exemplo, o facto do grau de satisfação geral aumentar 
juntamente com uma maior percepção de controlo no trabalho, não significa que este seja causa 
do primeiro. 

Realizamos, também, uma análise factorial de componentes principais, cujo objectivo passou 

por faer um estudo múltiplo de variáveis (neste caso, os 29 indicadores de satisfação 

considerados), através da procura de correlações, encontrando, como consequência, factores ou 

componentes explicativos da variação de dados. Como referimos anteriormente, nesta 

investigação realizamos uma classificação dos indicadores considerados em três factores de 

satisfação: pessoais, situacionais e de interacção social. A análise factorial realizada foi utilizada 

não para a construção da composição destes componentes (neste caso seria exploratória), mas 

num sentido confirmatório. Esta análise não confirmou todas as opções que realizamos 

previamente em termos de agrupamento dos indicadores, no entanto, não optamos por 

reclassificá-las, mas sim por ter em consideração a variação na relação entre indicadores 

(Quadro A.1 em anexo), tendo sido também encontrados três tipos de factores em muito 

idênticos, pela sua composição, aos três factores de satisfação considerados no nosso modelo 
de análise. 

A propósito dos três tipos de factores considerados, gostaríamos de referir que para a 
comparação dos níveis de satisfação entre eles, foram criados índices, calculados através da 
média de cada um dos indicadores a eles associados. Desta forma, foi-nos possível comparar as 
médias de satisfação e de importância atribuída a cada um dos três tipos de factores. 

Gostaríamos, ainda, de referir que a natureza desta pesquisa, que procura a aferir os 
impactos de diversas variáveis na satisfação dos trabalhadores, conduziu-nos a levantar um 
número considerável de hipóteses, assim como a optar por uma apresentação intensiva dos 
dados recolhidos, o que se reflecte na quantidade de quadros apresentados na parte de análise 
dos dados, mas que consideramos pertinente para a compreensão e análise das conclusões 
desta investigação, tornando as etapas e procedimentos de análise mais explícitos e claros para 
o leitor. 
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PARTE II 

EMPRESA 
E 

SATISFAÇÃO COM O TRABALHO 
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Capítulo 3 

Continental Mabor. A organização, sua história e trabalhadores 

O Grupo Continental, ao qual pertence a Continental Mabor, é produtor de componentes, 
sistemas e módulos para a indústria automóvel à escala internacional, possuindo know-how na 
área de pneus e tecnologia de travagem, sistemas de controlo dinâmico de condução, 
electrónicos e sensores. Para além dos produtos para a indústria automóvel, uma unidade do 
Grupo, a ContiTech, produz artigos para as indústrias de manufactura de maquinaria e mineira, 
bem como de mobiliário e de impressão. Todavia, os principais produtos do Grupo Continental 
são os pneus, sistemas automotivos e produtos em borracha. 

O Grupo foi fundado em Outubro de 1871, em Hannover, com a sua produção orientada para 
os artefactos de borracha flexível e para os pneus maciços destinados às carruagens e às 
bicicletas. Tem, actualmente, mais de 65 000 trabalhadores em unidadedes espalhadas por todo 
o mundo. 

Em Portugal, para além da Continental Mabor, existem mais cinco empresas do Grupo 
Continental: a Continental Pneus, a Continental Lemmerz, a Continental Tevês, a Indústria Têxtil 
do Ave e a Benoac. No total, nestas empresas trabalham cerca de 1987 pessoas. 

A Continental Mabor situa-se no Vale do Ave, região com cerca de meio milhão de 

habitantes, distribuídos por 8 municípios (Trofa, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Vizela, 

Guimarães, Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho). O Vale do Ave tornou-se numa das 

zonas mais dinâmicas e industrializadas do país, ao pautar-se por um acentuado 

desenvolvimento industrial, desde meados do século XIX. A indústria algodoeira foi a actividade 
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motora da região, desempenhando um efeito estruturante sobre a vida económica e social. Não 
se pode esquecer um fundo histórico de intensa actividade na produção caseira de fios e tecidos 
de linho para o delinear deste território têxtil. É uma das zonas industriais históricas do país com 
homogeneidade geográfico-económica, que pode apostar na sua individualidade no quadro do 
Noroeste Peninsular e mostra a renovação possível de especializações históricas como os 
têxteis e calçado. Podemos, pois, considerar como especializações renovadas os têxteis-lar e o 
calçado e como especializações emergentes os polímeros e a computação gráfica. De referir, 
ainda, a oportunidades de «cruzamentos» entre sectores industriais com vista ao fornecimento 
da indústria automóvel. 

A Continental Mabor, constituída enquanto sociedade anónima, é uma das empresas do 

grupo Continental em Portugal. Encontra-se numa fase de crescimento e expansão, mesmo no 

contexto actual, caracterizado por uma situação que podemos apelidar de «crise» a nível 

europeu e nacional. O total do capital próprio e passivo desta empresa era, em 2000, de 202 404 

975 euros, em 2002 de 245 244 861 euros e em 2003 de 248 624 982 euros. 

A empresa localiza-se em Lousado, conselho de V. N. de Famalicão, distrito de Braga e tem 
boas relações com a comunidade envolvente, sendo um pilar do seu desenvolvimento económico 
e «fonte» de trabalho para muitos locais. 

Nasceu em 1989 como resultado de uma/o/tf venture entre a Mabor - Manufactura Nacional 

de Borracha, S.A., - empresa portuguesa com assistência técnica da General Tire, sua associada 

americana, que fabricava e comercializava pneus e câmaras de ar para automóveis - e a 

Continental AG, de Hannover, a maior produtora de artigos de borracha da Alemanha. Quatro 

anos depois, a Continental adquiriu o restante capital, tomando-se a única accionista. 

A Mabor, nos finais dos anos 80, era uma empresa envelhecida, com maquinaria antiquada e 

que, apenas com um desenvolvimento tecnológico poderia sobreviver à concorrência no fabrico 

de pneus. Em Julho de 1990, iniciou-se um grande programa de reestruturação que transformou 

as antigas e ultrapassadas instalações da Mabor na mais moderna das 21 unidades do Grupo 

Continental. Este investimento redimensionou a capacidade produtiva da empresa, através da 

instalação de equipamento sofisticado e eficiente, da racionalização da produção e da introdução 

de novas tecnologias, métodos e processos. Em 1992, ainda em pleno programa de 

reestruturação, o nível de produção da empresa atingiu um milhão de pneus/ano. Dois anos 

após, chegou aos três milhões e, em 1996, alcançou os 6.5 milhões. Em 2003, decorrente de 

novos investimentos em activos fixos e do aumento de níveis de produtividade, a empresa 

ultrapassou os 12 milhões de pneus. 

Actualmente, a empresa dedica-se à produção de pneus para veículos automóveis ligeiros, 
em gama, medidas, tipos e marcas variadas, nomeadamente para veículos SUV's (Sport Utility 
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Vehicles). No total tem cerca de 406 artigos de produção em 27 diferentes marcas. A empresa é 
certificada pela RW TUV e pela ISO/TS. 

O último ano na empresa foi pautado pela conclusão do projecto de expansão (ExPro2002). 
Com o aumento da capacidade instalada, atingiu a meta dos 42 000 pneus/dia. No total do ano 
atingiu uma produção record superior à de 2002 em mais de 18%. Realça-se, ainda, a redução 
da dependência da empresa face ao exterior e a preparação, em termos de compostos de 
borracha, para o fabrico de pneus de alta gama e, ainda, o esforço de instalação de máquinas de 
construção e de prensas de vulcanização. A nível da segurança, foi instalado um sistema de 
combate a incêndios, constituído por uma rede de sprinklers para redução da extensão e 
consequências de um eventual incêndio. 

Em termos financeiros, os resultados líquidos da Continental Mabor, em 2003, ascenderam a 
49 607 539 euros. A empresa encerrou o exercício de 2003 com um volume de vendas de 309 3 
milhões de euros, registando uma quebra de 1,7%, fruto da transformação, em Fevereiro de 
2003, da Divisão de Sistemas de Travagem numa empresa autónoma. No entanto, se forem 
considerados apenas as vendas da Divisão de Pneus, regista-se um crescimento de vendas de 
18,5%. Apesar da ligeira redução das vendas totais, os rendimentos líquidos da empresa 
cresceram 19,8%, totalizando 49,6 milhões de euros e o valor acrescentado bruto atingiu 142,3 
milhões de euros. 

A empresa canalizou cerca de 39,4% das suas vendas para o mercado de equipamento de 
origem da indústria automóvel, 60,6% para o mercado de substituição, com a Alemanha, a 
Espanha e a França a liderarem um conjunto de países de destino das exportações para este 
mercado. Do volume total de pneus vendidos, 99% destinaram-se à exportação. Durante 2003 a 
DaimlerChrysler (dos Estados Unidos) e os europeus Jaguar/Land Rover, Volvo e Smart 
juntaram-se à lista de clientes da empresa. A relação com os clientes é considerada de grande 
importância para a empresa, o que se reflecte na preocupação da redução da taxa de 
reclamações e na preocupação com os processos de certificações a que se submete, por 
exemplo. 

A empresa está muito ligada à Central (Alemanha) no que se refere a procedimentos mas 
tem características muito próprias decorrentes da sua história, posicionamento geográfico e 
evolução. A política da empresa foi desenvolvida de acordo com os Basics (Princípios de Base) 
definidos pelo Grupo Continental. Estão incluídos nesta política os compromissos da empresa 
com a qualidade e os aspectos de segurança, saúde e ambiente. 

84 



Todavia, a cultura existente é bastante forte e ligada às origens, nomeadamente à altura em 
que era, ainda, Mabor, uma realidade principalmente por parte dos trabalhadores mais velhos e 
com maior antiguidade na empresa. 

Em termos de estrutura, a empresa está essencialmente organizada em três áreas. A área de 
Gestão da Fábrica, a área Financeira e a área de Operações e Recursos Humanos. 

Na área de Gestão da Fábrica encontramos seis direcções: Direcção de Produção, por sua 
vez composta por 5 departamentos de produção, um departamento de apoio à produção e um de 
controlo de produção; Direcção de Segurança Industrial e Ambiente; Direcção de Engenharia por 
sua vez constituída por três departamentos e uma parte de energia e ambiente; Direcção de 
Industrialização do Produto, Direcção de Qualidade e Direcção de Engenharia Industrial 
Directamente dependente desta área estão também os Serviços Clínicos da empresa e a área de 
TPM (Total Produtive Maintenance). 

A área Financeira é constituída pela Direcção de Controlling, a Direcção de Contabilidade e a 
Direcção Informática. Da área de Operações e Recursos Humanos fazem parte a Direcção de 
Operações e Logística e a Direcção de Recursos Humanos. 

Como referimos, a Direcção de Produção está, no que se refere à produção propriamente 

dita, dividida em cinco departamentos, sendo cada um deles responsável por uma parte do 

processo de elaboração do produto final. No primeiro departamento realiza-se o processo de 

misturação, no 2° a preparação, no 3° a construção, no 4° a vulcanização e no 5° a inspecção 

final, (ver Figura A.1, em anexo). Cada operador executa uma função relacionada com 

determinada fase de uma das etapas do processo de construção do pneu, logo não participa em 

todo o processo de construção do produto, mas sim numa parte da sua realização. 

Os três departamentos de Engenharia, asseguram a manutenção preventiva e curativa, 
assim como a realização de projectos. 

Em termos de estrutura organizacional, na hierarquia de empresa encontramos funções que 

passam pela gestão/supervisão de pessoas: Administradores, Directores, Responsáveis de 

Departamento, Supervisores e Coordenadores. Sem funções de chefia encontramos funções 

como os Técnicos, Técnicos Administrativos e Técnicos Superiores, os Administrativos, os 

Técnicos de Manutenção e os Operadores de produção/operadores de máquina. 

No que se refere aos principais suportes de comunicação interna da empresa, podemos 

referir a existência de um jornal interno de periodicidade trimestral (o "Alta Roda"); outro suporte 

de comunicação interna (o "Sete") que divulga informação mais imediata e recente e aconselha e 

.ncentiva os trabalhadores para determinadas práticas e comportamentos no seu trabalho e na 
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empresa; os quadros de comunicação, espalhados por toda a empresa, e onde é possível 

consultar informações relativa è empresa e a divulgação de iniciativas e eventos realizados, 

assim como as comunicações internas que são divulgadas por escrito a todos os trabalhadores. 

Apesar do acesso ao correio electrónico estar muito longe de ser massificado, é um meio de 

comunicação interna bastante utilizado por parte de quem a ele tem acesso. De referir que a 

empresa não possui qualquer intranet própria, existindo apenas uma a nível do Grupo. 

Como formas de comunicação e de envolvimento ou participação dos trabalhadores, destaca-

se, ainda, as actividades do TPM (Total Productive Maintenance) e as reuniões de qualidade 

total, com o objectivo de envolver os trabalhadores na melhoria contínua. Com estas reuniões 

pretende-se melhorar a relação fornecedor/cliente e incentivar o envolvimento de todos no 

alcance dos objectivos da empresa, através da discussão alargada de problemas ou situações de 

interesse tais como, qualidade, produtividade, ambiente, redução de custos, segurança. Com o 

TPM procura-se garantir a eficiência total dos equipamentos, com a participação activa dos seus 

operadores, de modo a reforçar a capacidade de resposta da empresa em áreas tão sensíveis 

como a qualidade do produto, a satisfação dos clientes, a fiabilidade do equipamento, os prazos 

de entrega, a capacidade e o custo. Existem, ainda os Grupos de Acção Positiva, grupos de 

trabalho nomeados em função de projectos de médio/longo prazo ou de problemas particulares 

que afectem fundamentalmente a qualidade do processo/produto e um sistema de sugestões 

destinado a analisar, ponderar e premiar as ideias apresentadas, pelos seus trabalhadores. 

Na empresa existe uma Direcção de Recursos Humanos, cujo Director reporta ao 

Administrador da área de Operações e Recursos Humanos. Para além do Director de Recursos 

Humanos, esta direcção é constituída por três Gestores Operacionais de Recursos Humanos, 

cada um deles responsável por assegurar a gestão operacional de recursos humanos junto de 

cada departamento da empresa pelo qual é responsável, procurando, desta forma, assegurar 

uma resposta mais rápida e costumizada às áreas pelas quais são responsáveis, apostando na 

pró-actividade. Para além da gestão operacional, são também coordenadores de áreas 

específicas (clima social, recrutamento e selecção, formação, trabalho temporário, comunicação 

interna, entre outras). Para além dos gestores operacionais, existem duas técnicas 

administrativas, mais direccionadas para a área da formação e o apoio administrativo da 

D.recção. Existe, ainda, uma área de remunerações, em regime de outsourcing, mas que reporta 

à Direcção, sendo responsável por assegurar actividades como o processamento de salários, 

sistema de cartão de ponto, faltas, benefícios sociais e questões de carácter mais jurídico, entre 
outras 

As principais actividades desenvolvidas na área de Recursos Humanos relacionam-se com a 

gestão de carreiras, desenvolvimento pessoal e avaliação de desempenho, estudos de clima 
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social, formação e desenvolvimento, recrutamento e selecção, recompensas e benefícios sociais, 

análise e avaliação de funções, relações sociais e comunicação interna e trabalho temporário. 

No que se refere ao recrutamento e selecção, a empresa recorre quer a recrutamento interno 

(anúncio, análise curricular, recolha de referências, entrevista), como a recrutamento externo 

(bolsa de recrutamento ou concurso externo). A formação é uma área em que a empresa aposta 

bastante, tanto na formação intensiva e específica dos novos trabalhadores como na 

actualização permanente de todos os activos. Consideram que a formação profissional contribui 

substancialmente para uma melhoria contínua das qualificações dos seus trabalhadores assim 

como para a flexibilidade e adaptação a novas realidades que se apresentam, face à constante 

modernização, quer a nível tecnológico, como humano. A Continental encontra-se acreditada 

pelo Instituto para a Inovação na Formação como entidade formadora com competências de 

concepção, organização e promoção, desenvolvimento e execução de Formação Profissional. 

Elabora, anualmente, um Plano de Formação Global, devidamente fundamentado na análise da 

realidade da empresa, recorrendo a uma metodologia de Diagnóstico de necessidades de 

Formação designada/o por DIAGNEFO (diagnóstico de necessidades de formação). Esta 

metodologia permite a auscultação de necessidades e a detecção de problemas de toda a 

organização, quer horizontal quer verticalmente, possibilitando o conhecimento das necessidades 

de formação dos trabalhadores, de cada departamento e da empresa em geral. A Empresa 

possui um corpo de formadores internos devidamente certificados, pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional e um espaço destinado à formação que compreende 8 salas devidamente 

equipadas e ainda uma sala de conferências equipada com sistema de video-conferência. Utiliza 

uma Metodologia de Avaliação da Formação que procura, em três momentos diferentes, avaliar a 

qualidade pedagógica da formação ministrada, a qualidade do processo e organização da 

formação, o nível de conhecimentos e competências alcançados pelos formandos, o nível da 

contribuição da formação para a melhoria dos desempenhos/satisfação das necessidades dos 

trabalhadores/Organização. 

No que remete para a preocupação com o desenvolvimento dos trabalhadores e para a sua 

qualificação, a formação assume grande importância para a empresa. Em 2003, a formação 

inicial de novos operadores envolveu 256 trabalhadores, distribuídos por 46 acções e 

representou um volume de 144 612 horas (entre formação teórica e prática). Na formação 

contínua realizaram-se 297 acções frequentadas por 1 707 trabalhadores, o que totalizou 23 776 

horas de formação (n° de formandos por curso multiplicado pelo n° de horas assistidas do curso) 

que se traduzem num valor médio de 1,7 dias de formação frequentados por cada trabalhador. 
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No que se refere à evolução do número de trabalhadores, a Continental Mabor tinha a 31 de 
Dezembro de 2001 cerca de 1272 trabalhadores, passando para 1452 no mesmo mês de 2002. 
Já em 2003, o quadro de pessoal da empresa registou uma média anual de 1479 trabalhadores. 
E, pois, uma empresa que tem vindo a apresentar um crescimento significativo do seu efectivo 
principalmente entre 2001 e 2002. No que se refere ao tipo de contrato, a Continental tinha no 
final de 2003, um total de 1022 trabalhadores com contrato permanente e 430 com contrato a 
termo certo. É ainda de referir a realização frequente de estágios curriculares e profissionais na 
empresa. 

Das 1474 pessoas ao serviço a 31 de Dezembro de 2003, 1432 são do sexo masculino e 
apenas 42 do sexo feminino. A idade média dos trabalhadores era na mesma data de 32,99 
anos, tendo sido de 33,22 anos em 2002. No que se refere à antiguidade 416 trabalhadores 
estão na empresa entre 1 e dois anos, 368 há mais de 15 anos, 332 de 2 a 5 anos, 199 de 5 
anos até 10 anos, 83 até um anos e 76 entre 10 e 15 anos. 

Os níveis de habilitação dos trabalhadores têm a seguinte distribuição: 505 pessoas com o 
ensino secundário, 489 com o 3» ciclo do ensino básico, 316 com o 1° ciclo do ensino básico, 77 
com o 2» ciclo do ensino básico, 59 com o ensino superior universitário, 11 com o ensino superior 
de índole profissional, 9 com escolaridade inferior ao 1° ciclo do ensino básico e 8 com o superior 
politécnico. 

No que se refere à qualificação profissional, grande parte dos trabalhadores (704) são 

considerados profissionais altamente qualificados e qualificados, 502 profissionais semi-

qualificados, 183 profissionais não qualificados, 46 quadros intermédios (encarregados, 

contramestres, chefes de equipa), 29 quadros médios, 10 dirigentes e 5 quadros superiores. 

O total de promoções realizadas foi de 249, na sua totalidade por mérito e na sua maioria 
entre profissionais altamente qualificados, qualificados e semi-qualificados. 

No que se refere ao tipo de horário realizado, 1250 trabalhadores têm um horário por turnos, 

222 o horário normal fixo e 2 isenção de horário. Para um potencial máximo anual de 2 753 908 

horas trabalháveis, as efectivamente trabalhadas durante 2003 foram 2 394 681. O trabalho 

suplementar/horas extraordinárias foi em dias úteis de 14847 em dias de descanso 

complementar e feriados, 38581 e em dias de descanso obrigatório 13982. 

No que se refere ao movimento de saídas, em 2003 saíram da Continental Mabor 62 
trabalhadores com contrato permanente e 19 com contrato a termo. Os motivos da saída dos 
trabalhadores com contrato permanente foram o mútuo acordo (56), a iniciativa do trabalhador (5) 
e apenas um por despedimento. No que se refere ao contrato a termo, todos eles se deveram à 
própria cessação do contrato. 
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O número total de acidentes no local de trabalho foi de 236, quando em 2002 tinham sido 

148. Foram realizadas apenas 21 acções de sensibilização em matéria de segurança, para um 

total de 220 pessoas, quando em 2002 foram 64 acções, tendo sido formados 584 trabalhadores. 

Na empresa existe uma Comissão de Higiene e Segurança, tendo realizado durante 2002 
quatro reuniões e quatro visitas aos locais de trabalho. A empresa gastou na prevenção de 
acidentes e doenças profissionais o total de 663 584 euros. 

Relativamente a meios de remuneração, os trabalhadores recebem salário base, subsídio 
turno (se for o caso) e prémios, não sendo estes últimos extensivos a todos os trabalhadores. 
Refira-se que existem prémios distintos e com formas de calculo diferentes de área para área. 
Existe, ainda, um prémio anual e um prémio de assiduidade para todos os trabalhadores. No que 
se refere a benefícios sociais podem usufruir, assim como os seus familiares mais próximos, de 
um seguro de saúde. Em termos de serviços de apoio aos trabalhadores, a empresa possui uma 
cantina, na qual todos podem fazer as suas refeições a um preço simbólico, disponibilizando, 
também, serviço de bar. 

Na área da saúde a empresa dispõe de um posto médico próprio, tendo sido a despesa com 
medicina de trabalho de 208 340, 26 euros, realizando-se 3 463 exames médicos e 30 visitas aos 
postos de trabalho. 

A nível da protecção social complementar, a empresa gastou 72005 euros em complementos 

de subsídio por doença e doença profissional, 12 704 em complementos de pensões de velhice, 

de invalidez e de sobrevivência e 4 977 euros em complementos de outras prestações da 

segurança social. A nível de prestações de acção social, gastaram-se 47 270 euros em apoio a 

tempos livres, 1522907 em alimentação, 176324 em transportes, 158084 em seguros especiais, 

28 502 em saúde, 54074 em adiantamentos e empréstimos e 3493 euros em apoio a estudos. 

No sentido de percepcionar o clima social vivido na empresa e o nível de satisfação dos seus 
trabalhadores com os mais diversos aspectos relacionados com o trabalho, a empresa realiza, 
desde 1999, estudos de clima organizacional. Realizou um neste ano e outro em 2002. 

No ano de 2003, realizou-se o primeiro estudo de clima social com abrangência a todos os 

trabalhadores da empresa, chamado "Estudo de Satisfação dos Colaboradores". Este estudo foi 

realizado tendo por base um inquérito direccionado a todos os trabalhadores da empresa, 

composto por questões de satisfação, de opinião, uma questão aberta (para comentários e 

sugestões) e as questões de caracterização sócio-demográfica. A taxa de participação na 

resposta a este inquérito foi de 76%. Para uma análise mais imediata e um acompanhamento da 

evolução dos resultados no futuro, foi calculado um índice de satisfação para cada questão, para 
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cada tema e para a própria empresa. O índice por questão foi calculado subtraindo à 
percentagem de pessoas que deram uma resposta de tendência positiva ("concordo totalmente" 
e "concordo") a percentagem de pessoas que deram respostas de tendência negativa ("discordo" 
e "discordo totalmente") a essa questão. Este cálculo dá lugar a um valor que se situa entre os -
100 e os 100. O índice por tema foi calculado pelo somatório dos índices de satisfação das 
questões que compõem o tema a dividir pelo número de questões. Finalmente o índice da 
empresa foi calculado pelo somatório do índice de satisfação de todos os temas a dividir pelo 
número de temas. 

Os resultados apontam para um nível global de satisfação dos trabalhadores positivo, de 53 

pontos (numa escala de -100 a 100). Dos temas considerados neste estudo, os que 

apresentaram melhores resultados foram os que se referem ao tema "Empresa", "Serviço ao 

cliente", "Comunicação", "Eficiência/Eficácia", mas também "Relações Interpessoais e Ambiente 

de Trabalho" e o "Apoio e Orientação". Apesar de não ser negativo, o tema com pior resultado foi 

"Remunerações, Benefícios e Prémios". Cerca de metade dos trabalhadores considera que, 

tendo em conta aquilo que fazem não é justo o que ganham (relação função/remuneração), que 

não são os melhores trabalhadores que ganham mais (relação desempenho/salário) e que o 

sistema de prémios não é satisfatório. Ainda assim, grande parte considera que, em comparação 

com casos de outras empresas, têm um bom salário e a expressão de satisfação com os 

benefícios sociais é quase generalizada. O "Desenvolvimento Profissional" e o "Reconhecimento" 

também são temas para os quais são expressos níveis de satisfação mais baixos. 

A análise dos resultados tendo em conta as características dos próprios trabalhadores, 
conduziu a empresa a concluir que em termos de idade, os trabalhadores mais satisfeitos são os 
mais novos (23 anos ou menos) e os menos satisfeitos os que têm entre 24 e 45 anos. No que se 
refere à escolaridade, os trabalhadores mais satisfeitos são os que têm o 9° ano e os menos os 
que têm o ensino médio ou superior. Os mais satisfeitos são também aqueles que têm menos de 
um ano de antiguidade na empresa. No que se refere à função desempenhada, são os 
supervisores e coordenadores que apresentam níveis de satisfação mais elevados, acontecendo 
o contrário com os administrativos. 

De acordo com o Quadro de Pessoal de Março de 2003, 67% dos trabalhadores da 

Continental Mabor são sindicalizados. Actualmente dez sindicatos representam os trabalhadores 

da Continental Mabor trabalhadores da indústria metalúrgica e matalomecânica de Braga, 

trabalhadores de construção civil e madeiras, técnicos de desenho, trabalhadores de escritório, 

serviços e comércio, fogueiros de mar e terra, trabalhadores das indústrias químicas do norte, 

trabalhadores das indústrias electrónicas do norte, engenheiros-técnicos do norte, trabalhadores 

das indústrias químicas do norte, democrático da energia química e indústrias diversas. A grande 
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maioria dos trabalhadores sindicalizados pertence ao Sindicato dos trabalhadores das Indústrias 

Químicas do Norte (80,3%), e desconta no ordenado as suas quotas para os respectivo 

sindicato. Existem na empresa dez delegados sindicais. A convenção colectiva em vigor é o 

Contrato de Trabalho das Indústrias Químicas e a empresa demonstra preocupação no 

cumprimento da legislação do trabalho, não existindo problemas de maior no relacionamento 

entre trabalhadores, sindicatos, chefias e direcção. A Comissão de Trabalhadores da empresa é 

constituída por dez representantes e funciona como órgão colectivo que presta serviço à 

empresa. 

A importância da empresa para o meio sócio-económico envolvente é considerável, não só 

pelo número de pessoas que emprega como pela importância que assume para a sobrevivência 

das empresas locais suas fornecedoras e algumas instituições que recebem o seu apoio. 

É, também, uma empresa com preocupações no que remete para a sua responsabilidade 
social, o que se pode verificar em algumas das suas iniciativas e práticas. 

Foram desenvolvidas todas as acções previstas na lei na área da saúde ocupacional, 
efectuando-se os habituais exames periódicos aos trabalhadores e promovendo acções de 
saúde, com especial atenção para o ruído ocupacional e prevenção de acidentes. Em parceria 
com o Centro Social de Lousado, foi assegurada a colaboração de uma Assistente Social, com 
experiência no acompanhamento de sinistrados, doenças prolongadas e recuperação de 
alcoólicos e tóxico-dependentes. Existe um Fundo de Acção Social, constituído por benefícios 
concedidos pela empresa, destinados a socorrer trabalhadores efectivos com recursos mais 
modestos, concedendo subsídios, reembolsáveis ou não. A empresa também incentiva os seus 
trabalhadores para actividades desportivas e culturais, mantendo protocolos com a Casa das 
Artes de Famalicão, o Centro Social de Lousado, uma escola local (FORAVE), a Casa do Povo, o 
Grupo Desportivo de Lousado, os Bombeiros locais, o Núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha, 
entre outras. 

A este propósito, gostaríamos, ainda, de referir que é uma empresa caracterizada por uma 
forte componente de organização de actividades desportivas e culturais, principalmente na altura 
do seu aniversário. Entre as actividades realizadas, destacam-se um concerto, exposições e 
actividades desportivas como futebol, malha, damas, atletismo, canoagem, passeios de todo-
terreno, cicloturismo, karting, pesca, entre outros. De referir, ainda, a realização de jantares e 
almoços festivos, nomeadamente com os reformados da empresa e as festas de Natal. A 
cooperação com Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Profissionais, concretiza-se 
através de visitas de estudo às instalações da empresa, estágios curriculares e participação de 
trabalhadores em colóquios e seminários. 
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Capítulo 4 

Satisfação com o trabalho na Continental Mabor 

Este capítulo tem por objectivo a apresentação e discussão dos dados empíricos recolhidos 

através do nosso inquérito por questionário. Inicía-se com uma caracterização dos trabalhadores 

inquiridos e das suas funções, seguindo-se uma parte que aborda o nível global e parcial de 

satisfação com o trabalho e uma análise da satisfação com o trabalho tendo presente as 

características dos actores sociais e das funções que executam. É, ainda, realizado um estudo 

das expectativas dos trabalhadores face ao trabalho e, finalmente, são abordadas questões 

como a satisfação com a vida, as emoções face ao trabalho e as sociabilidades em contexto de 

trabalho, entre outras. 

É pautado por uma forte componente de análise estatística de dados, o que se justifica pela 
própria natureza desta investigação, mais quantitativa, em que é considerado um grande número 
de variáveis independentes. Para uma melhor compreensão das conclusões tiradas, fizemos 
uma apresentação exaustiva dos testes estatísticos realizados, acompanhados pela sua análise, 
reflexão e conclusões. Em alguns deles, quando é realizado um cruzamento entre variáveis, 
optamos por deixar à consideração dos leitores uma leitura, não só em coluna, mas também em 
linha, no sentido de se compreender a mútua influência das variáveis. 
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4.1. Caracterização dos trabalhadores inquiridos e das suas funções 

O objectivo deste capítulo consiste em realizar uma breve caracterização dos nossos 

inquiridos em termos sócio-demográficos e profissionais, mas também uma caracterização da 

função que realizam e do próprio posto de trabalho. Para a análise dos resultados, foram 

consideradas 316 respostas aos inquéritos, que constituem a amostra da nossa investigação. 

Numa análise das características sócio-demográficas dos inquiridos, constatamos que, no 

que se refere ao género, o peso do feminino é bastante residual - apenas onze representantes 

entre as 316 pessoas inquiridas. Esta característica da nossa amostra, não é mais que o reflexo 

da situação da empresa a este nível - uma clara e inequívoca preponderância dos trabalhadores 

do género masculino sobre os do género feminino, o que reflecte a realidade da empresa, 

apenas 3% de mulheres. Já no que se refere à distribuição etária dos nossos inquiridos, é visível 

uma preponderância de indivíduos entre 23 e 30 anos (48,1%), seguindo-se os que têm entre 30 

e 45 anos (23,7%), os que têm 23 ou menos anos (15,2%) e, finalmente, os que têm 45 ou mais 

anos (13%). 

Gráfico 4.1 

Idade dos inquiridos 
45 ou mais anos 

13,0% 

De 30 a 45 anos 

23,7% 

23 ou menos 

15,2% 

De 23 a 30 anos 

48,1% 

Relativamente ao grau de instrução, é visível uma preponderância de trabalhadores com 

habilitações escolares que vão desde o ensino secundário unificado ao 12° ano completo. O 

ensino primário tem apenas uma representação de 5,7% na nossa amostra e o ensino 

médio/superior 9,8%. Podemos concluir que os níveis de instrução da população inquirida são, 

na sua maioria, médios e que os trabalhadores com o ensino médio/superior constituem uma 

pequena parte da nossa amostra, assim como os que têm apenas o ensino primário. 
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Quadro 4.1 
Grau de Instrução dos inquiridos (%) 

Ensino primário 5,7 
Ensino básico (1 ° e 3o ciclo) 7,6 
Ensino secundário unificado (9°ano) 23,1 
Ensino secundário complementar (10o e 11 ° ano) 25,0 
12° ano completo 27,2 
Ensino Médio / Superior 9,8 
N/s/N/r 1,6 
Total 100 

No que se refere à caracterização profissional dos inquiridos, predominam os trabalhadores 

com até 3 anos de antiguidade na empresa (32,6%), seguindo-se os que têm entre 5 e 10 anos 

(23,4%) e entre 3 e 5 anos (22,8%), pelo que os indivíduos com maior representação na nossa 

amostra apresentam uma antiguidade não muito elevada. Os indivíduos que trabalham há mais 

de 10 anos na empresa, têm um peso total de apenas 21,2%, dos quais apenas 2,2% têm mais 

de 30 anos de antiguidade. 

Relativamente à situação contratual, é bem visível o elevado nível de representação de 

trabalhadores efectivos, o que, uma vez mais, reflecte a própria realidade da Continental Mabor, 

uma vez que, na empresa a taxa de trabalhadores com contrato a termo certo é de apenas 

11,4%. 

Quadro 4.2 

Antiguidade, situação contratual e 
horário de trabalho (%) 

Antiguidade na empresa 
Até 3 anos 32,6 
De 3 a 5 anos 22,8 
De 5 a 10 anos 23,4 
De 10 a 30 anos 19,0 
Mais de 30 anos 2,2 

Situação contratual na empresa 
Está efectivo 88,6 
Tem um contrato a termo certo 11,4 

Tipo de horário de trabalho 
Horário Geral 12,1 
Turnos semana 47,0 
Turnos fim-de-semana 41,0 

Verifica-se, também, que o horário com maior representação na nossa amostra é o dos 

turnos de semana (turnos A, B e C), seguindo-se os de fim de semana (turnos D e E) e o horário 
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geral. E, ainda, de referir que a grande maioria dos inquiridos (67,2%) é sindicalizado e que 3,8% 

fazem parte da Comissão de Trabalhadores da empresa. 

Quadro 4.3 
Rendimento líquido mensal dos 

inquiridos (%) 

Até 500 euros 
Entre 501 euros e 1000 euros 
Entre 1001 euros e 1500 euros 
Entre 1501 euros e 2000 euros 
Entre 2001 euros e 2500 euros 
Mais de 2500 euros 

1,6 
62,6 
31,6 
3,2 
0,3 
0,6 

Em termos do rendimento líquido mensal auferido pelos inquiridos, a maioria encontra-se no 

escalão entre os 501 e os 1000 euros, seguindo-se os que auferem entre 1001 e 1500 euros. Os 

restantes escalões têm um reduzido nível de representação na amostra. Os inquiridos que 

auferem menos de 500 euros têm um peso de apenas 1,6% e os que estão acima dos 1501 

euros, de 4 ,1%. 

Para além da caracterização sócio-demográfica e profissional dos inquiridos, propomo-nos, 

neste capítulo, realizar uma breve caracterização da função que executam. O Gráfico 4.2 

apresenta a distribuição dos inquiridos, segundo a sua função. 

Gráfico 4.2 

Função que executa na empresa 

Director, Responsável de 1,9% 
departamento 

Técnico, técnico adm, tec. 7,9% 
superior  

Administrativo 2,8% 

Supervisor ou Coordenador 7,0% 

Técnico de Manutenção 10,1% 

Operador de produção 70,3% 
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Grande parte dos inquiridos são Operadores de produção /Operadores de máquina. Os 

restantes distribuem-se entre Técnicos de Manutenção, Supervisores ou Coordenadores, 

Técnicos, Técnicos Administrativos e Técnicos Superiores, Administrativos e, finalmente, os 

Directores ou Responsáveis de departamento. 

Verificamos, também, que a maioria dos trabalhadores inquiridos realiza funções 

directamente ligadas à produção e não supervisionam ou são responsáveis pelo trabalho de 

outras pessoas. 

Quadro 4.4 
Ligação à produção e Supervisão (%) 

0 seu trabalho está directamente ligado ao processo produtivo? 

Sim 85,1 
Não 14,9 

Supervisiona ou é responsável pelo trabalho de outras pessoas? 
Sim 24,1 
Não 75,9 

Um dos aspectos que consideramos que poderá exercer influência no nível de satisfação 

com o trabalho, é as características da função e do posto de trabalho que ocupam. Procuramos, 

através do nosso questionário, que os inquiridos realizassem uma breve caracterização da sua 

função e posto de trabalho. 

Uma das questões que colocamos refere-se ao facto do trabalhador, na função que executa, 

ter a oportunidade de fazer coisas diferentes e diversificadas. A maior parte das respostas divide-

se entre os que consideram que esta verdade é "aplicável" ou "pouco aplicável" à sua realidade. 

O peso dos que consideram que é "nada aplicável" é de 11,4% e, por outro lado, os que referem 

que é "muito aplicável" é de 16,8%, sendo os que consideram "totalmente aplicável" apenas 5,1% 

da nossa amostra. 

Também procuramos saber até que ponto os trabalhadores consideram que as suas 

capacidades são bem aproveitadas na empresa. São poucos os que referem que não são nada 

aproveitadas, tal como são poucos os que consideram que são totalmente aplicadas. A grande 

maioria dos trabalhadores diz que as suas capacidades são aproveitadas, seguindo-se os que 

consideram que são pouco aproveitas e os que referem ser muito aproveitadas. Podemos, pois, 
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concluir que existe uma tendência para os trabalhadores percepcionarem uma aplicação das 

suas capacidades. 

Outro factor que procuramos aferir foi o grau de autonomia percepcionada pelos 

trabalhadores na realização do seu trabalho. Relativamente à existência, ou não, de autonomia, a 

grande maioria considera que a autonomia é uma característica do seu posto de trabalho. 

Procuramos, também, saber até que ponto os trabalhadores percepcionam o seu trabalho como 

um todo, uma unidade com um princípio e um fim lógico, concluindo-se que grande parte dos 

trabalhadores percepciona o seu trabalho desta maneira e apenas uma minoria considera que a 

afirmação em nada se aplica, ou pouco se aplica, ao seu trabalho. Relativamente à exigência de 

aplicar diversas habilidades e talentos no seu trabalho, os inquiridos consideram que é uma 

realidade, sendo poucos os indivíduos com opinião contrária. 

Outro aspecto relativamente ao qual procuramos saber a opinião dos inquiridos, prende-se 

com a higiene e segurança no trabalho. À afirmação "no meu trabalho não corro riscos para a 

minha saúde", apenas 3% referiu ser "totalmente aplicável" ao seu trabalho e 8% "muito 

aplicável". Podemos, desde logo, concluir que os trabalhadores não se sentem muito seguros 

quanto aos riscos de saúde que correm no trabalho. 

No que se refere à existência de condições ambientais adequadas no local de trabalho, 

55,6% dos inquiridos considera que é uma realidade "aplicável" ao seu trabalho, mas, ainda 

assim, 21,9% diz ser "pouco aplicável", pelo que as condições ambientais e de segurança não 

têm uma avaliação muito positiva por parte dos trabalhadores da empresa. Tal poderá estar 

relacionado com o facto da maioria dos inquiridos serem operadores, com funções, por vezes, 

caracterizadas por algumas condições menos satisfatórias no que concerne ao ruído, ventilação 

e iluminação, assim como contacto com alguns produtos mais nocivos, principalmente na área de 

misturação, onde se misturam os compostos para a posterior preparação, construção, 

vulcanização e inspecção dos pneus. 

Relativamente à realização do seu trabalho em grupo (ou equipa), podemos dizer que é uma 

realidade para a maior parte dos trabalhadores da Continental Mabor. 
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Quadro 4.5 
Caracterização do posto de trabalho e da função (%) 

No meu local de trabalho existem condições ambientais adequadas 
Nada aplicável 5,1 
Pouco aplicável 21,9 
Aplicável 55,6 
Muito aplicável 14,3 
Totalmente aplicável 3,2 
A minha função permite que faça coisas diferentes e diversificadas 
Nada aplicável 11,4 
Pouco aplicável 32,1 
Aplicável 34,6 
Muito aplicável 16,8 
Totalmente aplicável 5,1 
As minhas capacidades estão bem aproveitadas na empresa 
Nada aplicável 5,2 
Pouco aplicável 26,1 
Aplicável 44,8 
Muito aplicável 20,0 
Totalmente aplicável 3,9 
Tenho autonomia na realização do meu trabalho. Posso decidir por mim próprio como realizar 
o meu trabalho 
Nada aplicável 5,7 
Pouco aplicável 20,1 
Aplicável 45,9 
Muito aplicável 21,0 
Totalmente aplicável 7,3 
0 meu trabalho é um conjunto de partes devidamente identificadas que constituem um todo. 
Constitui uma unidade com um princípio e fim lógico 
Nada aplicável 1.6 
Pouco aplicável 5,1 
Aplicável 49,5 
Muito aplicável 29,3 
Totalmente aplicável 14,5 
0 meu trabalho exige a utilização de diversas habilidade e talentos 
Nada aplicável 1,3 
Pouco aplicável 21,3 
Aplicável 44,3 
Muito aplicável 27,7 
Totalmente aplicável 5,4 
0 meu trabalho é realizado principalmente em grupo 
Nada aplicável 9,6 
Pouco aplicável 23,6 
Aplicável 42,0 
Muito aplicável 15,9 
Totalmente aplicável 8,9 

A influência que o trabalhador exerce na empresa, quer sobre outras pessoas, como na 

tomada de determinadas decisões, também poderá ter impactos no nível de satisfação com o 

trabalho, razão pela qual procuramos perceber até que ponto os inquiridos consideram influenciar 

estes aspectos. 

Relativamente à percepção dos indivíduos no que respeita ao seu poder para influenciar, ou 

não, as relações com os seus superiores, a grande maioria considera ter alguma ou muita 
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influência, pelo que os trabalhadores consideram que o tipo de relacionamento que têm com os 

seus superiores no contexto de trabalho poderá sofrer alguma influência da sua parte. 

Quadro 4.6 
Influência que exerce sobre determinados aspectos do trabalho (%) 

Até que ponto considera que podem influenciar a organização do seu trabalho? 
Não tem influência 0,3 
Tem pouca influência 4,8 
Tem alguma influência 47,9 
Tem muita influência 47,0 
Até que ponto considera que pode influenciar o conteúdo do seu trabalho? 
Não tem influência 2,2 
Tem pouca influência 12,5 
Tem alguma influência 57,4 
Tem muita influência 27,9 

Até que ponto considera que pode influenciar as suas promoções 
Não tem influência 11,2 
Tem pouca influência 27,6 
Tem alguma influência 41,3 
Tem muita influência 19,9 

Até que ponto considera que pode influenciar as relações com os seus superiores 
Não tem influência 2,2 
Tem pouca influência 14,4 
Tem alguma influência 52,1 
Tem muita influência 31 3 

Já no que se refere à influência sobre as suas próprias promoções, constatamos que a 

maioria dos inquiridos considera ter alguma influência (41,3%), seguindo-se os que consideram 

ter pouca influência (27,6%), os que consideram ter muita influência (19,9%) e, finalmente, os 

que não a têm (11,2%), pelo que podemos concluir que os trabalhadores acham que não têm 

muita influência relativamente a este aspecto do seu trabalho. Este resultado não constitui, do 

nosso ponto de vista, uma grande surpresa, uma vez que a este nível estão implicadas questões 

que extravasam em muito os actores sociais, sendo influenciadas por aspectos como a estrutura 

e política da empresa e a própria estratégia de gestão de recursos. Por outro lado, também 

poderá indiciar uma fraca percepção por parte dos trabalhadores do impacto do seu desempenho 

no seu desenvolvimento profissional. 

No que se refere à influência que exercem a nível da organização do trabalho e também do 

seu conteúdo, a grande maioria considera ter alguma ou muita influência sobre estes aspectos, 

sendo bastante considerável o peso dos que consideram ter muita influência, o que, não deixa de 

ser curioso, decorrente do tipo de trabalho realizado pela maior parte dos inquiridos (operadores 

e sem funções de chefia), bastante definido e determinado nas tarefas realizadas. 
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4.2. Nível global e parcial de satisfação com o trabalho e importância atribuída aos 
"factores de satisfação" 

Um dos aspectos centrais da nossa pesquisa consiste em tirar algumas conclusões 

relativamente ao nível global de satisfação dos trabalhadores da Continental Mabor. O Gráfico 

4.3 permitenos ter uma primeira percepção das respostas dos inquiridos, uma vez que 

apresenta os resultados da segunda questão do nosso inquérito (Em que medida se sente 

satisfeito, ou insatisfeito, com o seu trabalho? Isto é, nas actuais circunstâncias da sua vida 

profissional, até que ponto está satisfeito com o seu trabalho?). 

Gráfico 4.3 
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Dos 316 inquiridos, 313 responderam a esta questão. No que se refere aos resultados 

obtidos, é, desde logo, visível que o nível global de satisfação dos trabalhadores inquiridos é 

considerável. De facto, cerca de 70% dos inquiridos sente um nível de satisfação que podemos 

considerar positivo e apenas 7,3% expressa insatisfação face ao trabalho. Relativamente ao 

posicionamento intermédio (nem satisfeito, nem insatisfeito) tem um peso na amostra de 21,4%. 

O nosso modelo de análise agrupa a diversidade de indicadores de satisfação com o trabalho 

em três componentes: os factores individuais, os factores situacionais e os factores de interacção 

social. Pela análise do Quadro 4.7, que apresenta algumas estatísticas relativas aos nível de 

satisfação com estes três tipos de factores, constatamos que não existem grandes discrepâncias 

entre a média de satisfação dos trabalhadores com cada um deles. No entanto, são os factores 
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de interacção social que apresentam uma média de satisfação superior (3,8), seguindo-se os 

pessoais (3,6) e, finalmente, os situacionais (3,5). 

Esta satisfação com os factores de interacção social remete para a satisfação com os 

relacionamentos interpessoais no trabalho e para a vertente social do mesmo, podendo-se 

considerar, como Sansaulieu104, que uma empresa jamais se poderá desenvolver contra o seu 

sistema social, que consiste num conjunto de interacções ou relações entre actores a ponto de 

estabelecerem ligações colectivas duráveis. Seguindo o raciocínio do mesmo autor, também há 

uma influência profunda da experiência de trabalho e da vida nas empresas sobre as estruturas 

mentais das pessoas e dos seus comportamentos relacionais. 

Quadro 4.7 
Nível de satisfação com os três Factores de Satisfação 

Nível de satisfação Nível de satisfação Nível de satisfação com 
com factores com factores factores de "interacção 

Estatísticas "pessoais" "situacionais" social"  
Média 3,6 3,5 3,8 
Mediana 3,7 3,5 3,9 
Desvio Padrão 0J5 OJ 0J> 
n =316 

Se realizarmos uma análise mais pormenorizada, obtemos o resultado apresentado no 

Quadro 4.8, referente à distribuição das respostas relativamente ao nível de satisfação para cada 

um dos 29 indicadores considerados, assim como a média de satisfação com cada um destes. 

Os indicadores que apresentam uma maior média de satisfação são o relacionamento com os 

colegas de trabalho e a estabilidade contratual, sendo o primeiro um factor de interacção social e 

o segundo pessoal. Tal poderá indicar que existe um bom relacionamento entre colegas na 

Continental Mabor, sendo uma empresa pautada por um bom ambiente de trabalho. No que 

remete para a estabilidade contratual, uma vez que são pouco numerosos os trabalhadores com 

contrato a termo certo, é lógico que este seja um aspecto com uma avaliação bastante positiva 

pela maior parte dos trabalhadores. Segue-se a responsabilidade e controlo pelo trabalho que 

executa (situacional), o relacionamento com a chefia directa (de interacção social) e o respeito 

por parte dos colegas com que trabalha (de interacção social), confinmando-se uma 

preponderância de indicadores classificados de interacção social em contexto laboral, sendo 

evidenciado o respeito por parte dos colegas de trabalho e o relacionamento com a chefia 

directa. 

Renaud Sansaulieu - Sociologie de ï Organisation et de l'Entreprise. Paris: Presse de la Fondation Nationel et des 
Sciences Politiques, 1987 
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A responsabilidade e controlo pelo trabalho que executa também é bem avaliada pelos 

trabalhadores da empresa, permitindo-nos concluir que é dada oportunidade aos trabalhadores 

de se responsabilizarem e controlarem o seu trabalho, percepcionando um certo enriquecimento 

das suas funções. 

Quadro 4.8 

Nível de satisfação por indicador de satisfação por indicador 
Indicadores de Satisfação Nível de satisfação Estatísticas 

Muito Insatisfeito Nem satisfeito, Satisfeito Muito satisfeito Média Desvio n 

insatisfeito nem insatisfeito Padrão 
Relacionamento com colegas de trabalho % 0,9 8,9 65,2 24,7 4,1 0,6 315 
Estabilidade contratual % 2,8 9,2 63,6 23,7 4,1 

4,0 

0,7 

0,6 

314 
Responsabilidade e controlo sobre o trabalho que 
executa % 1,6 13,6 65,2 19,3 

4,1 

4,0 

0,7 

0,6 315 
Relacionamento com chefia directa % 3,5 14,2 59,2 21,2 4,0 

4,0 
0,7 
0,6 

310 
Respeito por parte das pessoas com que trabalha % 2,5 11,1 69,3 15,8 

4,0 
4,0 

0,7 
0,6 312 

Facilidade de deslocação entre o trabalho e casa % 0,9 4,7 19,3 56,0 19,0 3,9 0,8 316 
Oportu nidades de fazer amigos no trabalho % 0,3 3,2 21,2 63,3 12,0 3,8 0,7 316 
Oportunidade de ajudar os outros no trabalho % 1,9 20,9 69,3 7,3 3,8 

3,8 

0,6 
0,7 

314 
Autonomia no trabalho % 0,3 3,5 21,5 63,3 10,4 

3,8 
3,8 

0,6 
0,7 313 

Organização e funcionamento da empresa % 0,6 6,3 19,3 62,0 11,7 3,8 
3,8 
3,7 

3,6 

3,6 

0,8 
0,7 
0,8 

0,6 
0,8 

316 
Benefícios Sociais % 0,3 4,4 23,4 60,8 10,8 

3,8 
3,8 
3,7 

3,6 

3,6 

0,8 
0,7 
0,8 

0,6 
0,8 

315 
Trabalho de equipa % 0,6 6,0 25,0 57,3 10,8 

3,8 
3,8 
3,7 

3,6 

3,6 

0,8 
0,7 
0,8 

0,6 
0,8 

315 
Reconhec imento por parte dos colegas de trabalho 

% 
% 1,3 

3,8 
7,0 

33,2 
27,8 

57,3 
54,7 

5,4 
8,5 

3,8 
3,8 
3,7 

3,6 

3,6 

0,8 
0,7 
0,8 

0,6 
0,8 

315 
Equilíbrio entre vida privada e vida profissional 

% 
% 1,3 

3,8 
7,0 

33,2 
27,8 

57,3 
54,7 

5,4 
8,5 

3,8 
3,8 
3,7 

3,6 

3,6 

0,8 
0,7 
0,8 

0,6 
0,8 314 

Carreira profissional % 2,5 8,2 25,0 57,3 7,0 3,6 
3,6 

0,8 
0,8 

316 
Oportunida des de formação % 0,9 9,2 29,7 52,2 7,9 

3,6 
3,6 

0,8 
0,8 316 

Acesso a informação % 0,3 7,9 32,3 53,5 5,1 3,6 0,7 313 
Remuneração % 1,3 12,3 23,7 56,0 6,6 3,5 0,8 318 
Estatuto social decorrente do emprego % 

% 
0,3 

1,9 

6,0 
6,6 

37,3 
37,0 

51,9 
48,7 

3,5 
5,1 

3,5 
3,5 
3,5 

0,7 
0,8 
0,8 

313 
Criatividade do trabalho 

% 
% 

0,3 

1,9 

6,0 
6,6 

37,3 
37,0 

51,9 
48,7 

3,5 
5,1 

3,5 
3,5 
3,5 

0,7 
0,8 
0,8 

314 
Horário de trabalho % 0,9 11,7 32,9 47,5 6,6 

3,5 
3,5 
3,5 

0,7 
0,8 
0,8 315 

Organização e funcionamento do departamento % 2,2 9,5 32,0 53,5 2,5 3,4 0,8 315 
Condições fis iças de trabalho % 1,6 13,3 29,4 51,6 3,5 3,4 0,8 314 
Reconhecimento por parte dos superiores 
hierárquicos % 2,8 14,2 29,7 46,8 6,3 3,4 0,9 316 
Oportunidades de usar habilidades e aplicar 
conhecimentos % 2,5 10,8 38,3 43,7 4,1 3,4 

3,3 
0,8 
0,9 

314 
Variedade do trabalho % 3,8 12,3 36,7 42,4 3,5 

3,4 
3,3 

0,8 
0,9 312 

Ritmo de trabalho % 1,9 15,8 35,8 44,0 2,5 3,3 0,8 316 
Participação na tornada de decisões % 1,6 12,3 45,6 36,4 3,5 3,3 0,8 314 
Prémios de desempenho % 5,7 25,0 31,6 32,6 4,4 3,1 1,0 314 

É de salientar que entre os indicadores que apresentam níveis superiores de satisfação, para 

além da estabilidade contratual, não encontramos mais nenhum classificado como "pessoal" e 

que o aspecto que menor satisfação dá aos nossos inquiridos é, precisamente, de carácter 

pessoal, os prémios de desempenho. Esta insatisfação com os prémios de desempenho na 

Continental Mabor poderá, no nosso entender, dever-se a vários factores, desde a forma de 

atribuição, calculo, valor ou mesmo abrangência. Poderá, também, passar pelo facto de existir 

uma grande variedade de prémios na empresa, com cálculos, aplicações e valores distintos, pelo 

que a Teoria da Equidade poderá dar o seu contributo para a compreensão deste resultados, 

uma vez que a insatisfação dos trabalhadores poderá passar pela comparação que fazem entre 

102 



si relativamente à atribuição, ou não, de prémio e ao valor do mesmo. Seguem-se os factores 

situacionais, como a participação na tomada de decisões, o ritmo de trabalho e a sua variedade. 

Apesar dos trabalhadores se sentirem satisfeitos com a responsabilidade e controlo 

relativamente ao seu trabalho, não estão satisfeitos com a sua participação na tomada de 

decisões, ou seja, estão satisfeitos com as oportunidades que lhes são dadas relativamente à 

responsabilidade pelo seu trabalho, mas não com o envolvimento nas decisões relativas ao 

mesmo. Parece-nos que são responsáveis e controlam o seu trabalho mas apenas dentro dos 

limites definidos pelas suas chefias, não tendo uma participação muito acentuada na tomada de 

decisões. 

Outros indicadores com valores médios menos elevados, são a oportunidade de usar 

habilidades e aplicar conhecimentos (situacional), o reconhecimento por parte dos superiores 

hierárquicos (de interacção social), a organização e funcionamento do departamento (situacional) 

e as condições físicas de trabalho (pessoal). 

Para além do nível de satisfação com cada tipo de factor de satisfação e com os seus 

indicadores, propusemo-nos também analisar a importância atribuída pelos trabalhadores a cada 

um deles, ou seja, até que ponto são importantes no seu contexto de trabalho. Consideramos 

fundamental ter em atenção a importância atribuída a cada tipo de factor, uma vez que, 

conjugada com o nível de satisfação sentida relativamente aos mesmos, nos poderão dar 

indicações da influência que exercem na satisfação global com o trabalho. O quadro abaixo, 

permite-nos concluir que a média, no que se refere à importância atribuída a cada um dos três 

factores é a mesma, não havendo distinção entre os diferentes factores considerados. 

Quadro 4.9 

Importância atribuída a cada um dos três Factores de Satisfação 

Importância atribuída Importância atribuída importância atribuída aos 
aos factores 

aos factores factores de "interacção 
Estatísticas "pessoais" "situacionais social"  

Média 4,2 4,2 4,2 
Mediana 4,3 4,2 4,3 
Desvio Padrão 0J5 OJ OJ 

No entanto, se analisarmos em termos de indicadores, é à responsabilidade e controlo sobre 

o trabalho que executam e à organização e funcionamento da empresa que os indivíduos 

atribuem maior importância. Trata-se, pois, de dois indicadores que classificamos de situacionais. 

Logo de seguida, encontramos dois aspectos de carácter pessoal, a estabilidade contratual e a 

remuneração. Outros aspectos a que é atribuída bastante importância são o respeito por parte 

das pessoas com quem trabalham, o equilíbrio entre a vida privada e a vida profissional, o 
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relacionamento com colegas de trabalho e com a chefia directa, o reconhecimento por parte dos 

superiores hierárquicos e os prémios de desempenho. 

Não só a responsabilidade e controlo sobre o trabalho que executa é um dos aspectos 

melhor avaliados pelos trabalhadores como é um dos mais importantes, pelo que poderá 

constituir um forte contributo para elevar o nível global de satisfação na Continental Mabor. À 

organização e funcionamento da empresa também é atribuída grande importância, no entanto o 

nível de satisfação, apesar de ser bastante positivo, não é dos mais elevados. A estabilidade 

contratual é um aspecto a que também é atribuída uma importância considerável e que tem como 

resposta um nível de satisfação bastante positivo, pelo que, apesar de ser um aspecto 

praticamente assegurado na empresa, ainda assim é muito importante para os seus 

trabalhadores, o que coloca em causa uma das premissas da Teoria das Necessidades de 

Maslow105 segundo a qual, estando um dos aspectos da base da pirâmide assegurado, deixa de 

ser importante para a satisfação. Esta importância atribuída à estabilidade contratual, vai a par 

com os resultados do estudo de Jorge Vala106, no qual a segurança no emprego é o aspecto a 

que é atribuído maior importância, considerando o autor que essa importância se tem vindo a 

acentuar nos últimos tempos. 

No que se refere à remuneração, ao contrário do que muitos estudos têm vindo a concluir 

relativamente a outras realidades organizacionais, é um aspecto importante para os 

trabalhadores da Continental Mabor, no entanto, o nível de satisfação com o mesmo, apesar de 

se encontrar acima da média, não é dos mais elevados, comparativamente com os outros, 

indicadores. 

O estatuto social decorrente do trabalho, a variedade do mesmo, as oportunidades de fazer 

amigos no trabalho, as oportunidades de usar habilidades e aplicar conhecimentos são os 

indicadores a que os trabalhadores da Continental Mabor atribuem menor importância. 

Relativamente ao primeiro (o estatuto social) também não apresenta um nível de satisfação muito 

elevado. Já a variedade do trabalho tem níveis de satisfação mais baixos, mas também lhe é 

atribuída pouca importância, pelo que não terá muito impacto no nível global de satisfação. Os 

trabalhadores desta empresa parecem não estar satisfeitos com a variedade das suas tarefas, no 

entanto, este não é um aspecto a que atribuam muita importância, talvez por terem consciência 

que o tipo de função que executam não permite, pela sua própria natureza, que esta seja uma 

das suas características. A oportunidade de fazer amigos no trabalho, apesar de não ser muito 

valorizada pelos trabalhadores, apresenta níveis de satisfação bastante positivos. 

Abraham Maslow - Motivation and Personality. N.Y: Harper and Bros, 1954 
106 Jorge Vala - Mudanças nos valores associados ao trabalho e satisfação com o trabalho. In M. Villaverde Cabral, 
Jorge Vala; João Freire - Atitudes sociais dos Portugueses 1 - trabaho e cidadania. Lisboa: ISCTE, Fev. 2000, pp. 71 -
95 
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Quadro 4.10 
Importância atribuída a cada indicador de satisfação 

Indicadores de Satisfação 

Responsabilidade e controlo sobre o 
trabalho que executa 
Organização e funcionamento da 
empresa 
Estabilidade contratual 

Remuneração 

Respeito por parte das pessoas com 
que trabalha 

Equilíbrio entre vida privada e vida 
profissional 

Relacionamento com colegas de 
trabalho 

Relacionamento com chefia directa 

Reconhecimento por parte dos 
superiores hierárquicos 

Prémios de desempenho 

Trabalho de equipa 

Oportunidades de formação 

Organização e funcionamento do 
departamento 

Condições físicas de trabalho 

Benefícios Sociais 

Autonomia no trabalho 

Carreira profissional 

Acesso a informação 

Horário de trabalho 

Criatividade do trabalho 

Participação na tomada de decisões 

Oportunidade de ajudar os outros no 
trabalho 

Reconhecimento por parte dos 
colegas de trabalho 

Ritmo de trabalho 

Facilidade de deslocação entre o 
trabalho e casa 

Oportunidades de usar habilidades e 
aplicar conhecimentos 

Oportunidades de fazer amigos no 
trabalho  
Variedade do trabalho 

Estatuto sociaí decorrente do 
emprego  

Nível de satisfação 

Pouco Indiferente importante Muito 

importante importante 

Estatísticas 

Média Desvio 

Padrão 

% 2,5 43,7 52,2 

% 0,6 5,1 39,9 53,2 

% 4,4 38,6 56,0 

% 1,9 46,8 50,9 

% 3,8 48,1 47,8 

% 0,3 0,9 4,4 42,1 50,9 

% 0,3 1,3 54,1 44,0 

% 0,6 7,0 47,2 44,9 

% 0,6 5,4 50,0 43,0 

% 6,3 49,4 42,7 

% 0,3 6,3 50,9 40,8 

% 8,9 49,7 41,1 

% 0,6 0,3 7,3 49,7 40,5 

% 0,3 1,3 6,3 52,2 37,7 

% 0,3 8,2 55,7 35,4 

% 8,2 58,5 32,9 

% 0,3 0,9 9,8 53,2 35,4 

% 0,3 8,2 59,8 30,4 

% 0,9 8,9 59,5 30,1 

% 14,2 58,2 27,2 

% 0,9 12,3 60,1 25,0 

% 0,9 7,6 74,4 15,5 

% 0,3 2,5 10,4 64,9 21,5 

% 0,6 0,9 12,3 67,1 17,1 

% 0,6 11,1 61,4 25,6 

% 0,3 0,9 12,3 59,5 25,3 

% 0,3 1,6 13,6 66,1 17,1 

% 0,6 1,6 19,0 60,4 15,8 

% 1,3 1.3 18,0 64,9 13,3 

5,0 0,6 311 

5,0 0,7 312 

4,5 0,6 313 
4,5 0,5 315 

4,4 0,6 315 

4,4 0,7 312 

4,4 0,5 316 

4,4 0,6 315 

4,4 0,6 313 
4,4 0,6 311 

4,3 0,6 311 

4,3 0*3 315 

4,3 0,7 311 
4,3 0,7 309 

4,3 0,6 315 

4,3 0,6 315 

4,2 0,7 315 
4,2 0,6 312 

4,2 0,6 314 
4,1 0,6 315 

4,1 0,6 311 

4,1 0,5 311 

4,1 0,7 315 

4,0 0,6 310 

4,0 0,6 312 

4,0 0,7 311 

4,0 0,6 312 
3,9 0,7 308 

3,9 0,7 312 

A propósito da importância atribuída a cada um dos indicadores, constatamos que nenhum 

deles apresenta correlações muito significativas com o nível global de satisfação com o trabalho, 

ou seja, não há uma tendência para que à medida que aumenta a importância atribuída a 

determinados aspectos, aumentar também o nível de satisfação global com o trabalho, o que 

poderá indiciar que não existe uma avaliação satisfatória de alguns aspectos que os actores 

sociais da empresa valorizam. 
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Ainda assim, através de uma análise mais pormenorizada, cruzando os dados recolhidos, 

podemos verificar até que ponto os inquiridos se sentem satisfeitos com os aspectos que mais 

valorizam. 

No que se refere aos indicadores mais importantes para os inquiridos, constata-se que, 

relativamente à responsabilidade e controlo do trabalho que executam, para além da grande 

importância que lhe é atribuído, também é um aspecto com que os indivíduos se sentem 

satisfeitos. A organização e funcionamento da empresa (outro aspecto muito valorizado), apesar 

de não ser que apresentam maior satisfação, ainda assim é considerável. Outros indicadores 

para os quais à importância atribuída corresponde um nível de satisfação que podemos 

considerar bastante positivo, são a estabilidade contratual, a relação com colegas de trabalho, a 

relação com chefias e o respeito por parte das pessoas com que trabalha. 

Apesar de não apresentarem níveis de satisfação tão elevados como os anteriores, existem 

outros aspectos a que é dada importância considerável e também apresentam níveis de 

satisfação médios, como o equilíbrio entre a vida privada e a vida profissional e a remuneração. 

Interessa-nos, também, saber qual a importância atribuída aos indicadores que menos 

satisfação trazem aos nossos inquiridos. A todos eles é atribuída uma maior importância, em 

termos médios, que a respectiva satisfação sentida. Ao indicador com um menor nível de 

satisfação - os prémios de desempenho - , é atribuída uma grande importância, sendo, portanto, 

um dos aspecto valorizados pelos nossos inquiridos, mas também aquele com que se sentem 

menos satisfeitos (tendo-se verificado o mesmo no Estudo de Satisfação realizado pela empresa 

em 2003). Relativamente à participação na tomada de decisões, ao ritmo de trabalho e à 

variedade de trabalho, já não é atribuída tanta importância, principalmente à variedade do 

trabalho, um dos aspectos menos importante para os nossos inquiridos. A desvalorização deste 

último aspecto, poderá, no nosso entender, dever-se à própria natureza da função 

desempenhada pela maior parte dos nossos inquiridos (operadores de produção /de máquina), 

cujas tarefas não se pautam pela variedade, sendo, pelo contrário, bastante definidas e 

determinadas. 

Analisámos, também, a correlação entre a satisfação com os diferentes tipos de factores 

entre si e entre estes e a importância que lhes é atribuída . 
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Quadro 4.11 
Correlação entre a satisfação e a importância atribuída a cada um dos três factores (pessoais, situacionais e 

de interacção social) 

Importância 
Satisfação com Importância Importância atribuída a 

Satisfação com Satisfação com factores de atribuída a atribuída a factores de 
factores factores interacção factores factores interacção 

pessoais situacionais social pessoais situacionais social 

Satisfação com factores correi coef 
pessoais S|g. (2-talled) 

1,000 0,755 
0,000 

0,637 
0,000 

0,185 
0,001 

0,188 
0,001 

0,234 
0,000 

Satisfação com factores correi coef 
situacionais s i g (2-taiied) 

0,755 
0,000 

1,000 0,694 
0,000 

0,174 
0,002 

0,212 
0,000 

0,276 
0,000 

Satisfação com factores decorrei coef 
interacção social s i g (2-taiied) 

0,637 
0,000 

0,694 
0,000 

1,000 0,213 
0,000 

0,243 
0,000 

0,409 
0.000 

Importância atribuída a correi coef 
factores pessoais Sig. (2-taiied) 

0,185 
0.001 

0,174 
0,002 

0,213 
0,000 

1,000 0,692 
0,000 

0,654 
0,000 

Importância atribuída a Correi Coef 

factores situacionais s lg (2_teiled) 
0,188 
0,001 

0,212 
0,000 

0,243 
0,000 

0,692 
0,000 

1,000 0,745 
0,000 

Importância atribuída a correi coef 
factores de interacção social . . , 

Y Tàig. (2-tailed) 

0,234 

0,000 

0,276 

0,000 

0,409 

0,000 

0,654 

0,000 

0,745 

0,000 

1,000 

Spearman's rhO "Correlation is siptiicint at the .01 level (2-taïed). 

A satisfação com os três tipos de factores considerados apresenta correlações bastante 

consideráveis entre si, principalmente as correlações entre a satisfação com os factores pessoais 

e situacionais e entre a satisfação com os factores situacionais e de interacção social. 

No que se refere à correlação entre a importância atribuída e a satisfação com cada um dos 

três factores, destaca-se a que existe entre a importância atribuída aos factores de interacção 

social e a satisfação com os mesmos (r = 0,409 e p=0,000), ou seja, há uma tendência para o 

aumento da importância atribuída a este tipo de factores ser acompanhado por um aumento de 

satisfação com os mesmos, sendo, portanto, o tipo de factor de satisfação que mais obtém 

resposta à importância que lhe é atribuída. Segue-se a correlação entre a importância atribuída 

aos factores de interacção social e a satisfação com os factores situacionais, ou seja, indivíduos 

que atribuem importância aos factores de interacção social tendem a estar satisfeitos com 

factores situacionais. 

Já a correlação entre a importância atribuída e o nível de satisfação face aos factores 

pessoais é pouco acentuada (r = 0,185), mas significativa (p=0,001) sendo dos factores de 

satisfação que menos obtém resposta à importância que lhes é atribuída. Seguem-se os factores 

situacionais, cuja correlação entre importância atribuída e satisfação sentida é de 0,212 com 

p=0,000. No entanto, é, de facto, nos factores de interacção social que é visível um maior nível 

de satisfação à medida que aumenta a importância que lhes é atribuída, o que poderá indiciar o 

seu forte contributo para o elevar dos níveis de satisfação dos trabalhadores da empresa. A 

importância que assume a interacção entre os trabalhadores permite-nos concluir que existe um 

bom clima social na empresa, pautado pelo reconhecimento e por um bom relacionamento entre 
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os seus trabalhadores. Talvez o facto da maior parte dos trabalhadores residir nas imediações da 

empresa conduza a uma maior importância atribuída à interacção social, existindo uma 

continuidade entre as sociabilidades em contexto laboral e para além do mesmo, contribuindo 

para uma maior satisfação com as sociabilidades no trabalho. 

4.3. Satisfação com o trabalho, características dos actores sociais e expectativas face 
ao trabalho 

4.3.1. Satisfação com o trabalho e características sócio-demográficas dos inquiridos 

Um dos objectivos desta pesquisa consiste em relacionar a satisfação com o trabalho por 

parte dos actores sociais com os principais aspectos que os caracterizam. 

Quadro. 4.12 
Nível global de satisfação com o trabalho e características sócio-demográficas dos inquiridos 

x2 
Género dos inquiridos 
(n = 313> 

Nível global de 
Muito 

insatisfeito Insatisfeito 

satisfação com o trabalho 
Nem sa ti sf., 
nem insatisf. Satisfeito Muito satisfeito 

Total 

Feminino % linha 
% coluna 

36,4 
17,4 

9,1 
1,5 

54,5 
3,0 

100,0 
3,5 

Masculino % linha 
% coluna 

0,7 
100,0 

6,3 
82,6 

21,9 
98,5 

63,6 
97,0 

7,6 
100,0 

100,0 
96,5 

Idade dos inquiridos 
(n = 313) 

23 ou menos % linha 
% coluna 

2,1 
50,0 

4,2 
8,7 

20,8 
14,9 

62,5 
15,2 

10,4 
21,7 

100,0 
15,3 

De 23 a 30 
anos 

% linha 
% coluna 

9,9 
65,2 

23,8 
53,7 

60,3 
46,0 

6,0 
39,1 

100,0 
48,2 

De 30 a 45 
anos 

% linha 
% coluna 

1,4 
50,0 

6,8 
21,7 

18,9 
20,9 

63,5 
23,7 

9,5 
30,4 

100,0 
23,6 

45 ou mais 
anos 

% linha 
% coluna 

2,5 
4,3 

17,5 
10,4 

75,0 
15,2 

5,0 
8,7 

100,0 
12,8 

Grau de instrução 
(n : 308) 

Ensino 
primário 

% linha 
% coluna 

5,9 
1,5 

88,2 
7,7 

5,9 
4,3 

100,0 
5,5 

Ensino básico 
(1°e2°cliclo) 

% linha 
% coluna 

8,3 
9,1 

20,8 
7,6 

66,7 
8,2 

4,2 
4,3 

100,0 
7,8 

Ensino 
Secund. unif 

% linha 
% coluna 

2,8 
9,1 

15,3 
16,7 

72,2 
26,7 

9,7 
30,4 

100,0 
23,4 

bnsino 
Sec. compl 

% linha 
% coluna 

1,3 
50,0 

10,3 
36,4 

20,5 
24,2 

64,1 
25,6 

3,8 
13,0 

100,0 
25,3 

12° ano 
completo 

% linha 
% coluna 

5,8 
22,7 

26,7 
34,8 

54,7 
24,1 

12,8 
47,8 

100,0 
27,9 

Ensino Médio / % linha 
Superior % coluna 

3,2 
50,0 

16,1 
22,7 

32,3 
15,2 

48,4 
7,7 

100,0 
10,1 

0,572 

0,049 
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Em termos sócio-demográficos, e no que se refere ao género, verificamos que tanto os 

inquiridos do género feminino como masculino se sentem, na sua maioria, satisfeitos com o seu 

trabalho, no entanto e curiosamente, nenhuma mulher se considerou "muito satisfeita", enquanto 

7,6% dos trabalhadores do género masculino expressaram esta opinião. Todavia, a percentagem 

de trabalhadoras que se consideram "insatisfeitas" com o trabalho é bastante superior à dos 

homens. Procuramos, também, aferir qual o nível de satisfação e a importância atribuída a cada 

um dos "factores de satisfação", tendo em consideração esta variável. Para tal, realizamos um 

teste Mann-Whithey e comparamos a média das respostas dadas. 

Quadro 4.13 
Teste Mann-Whitney U - Género dos inquiridos 

Satisf. com 
Factores 
pessoais 

Satisf. com 
Factores 

situacionais 

Satisf. com 
Factores de 
interacção 

social 

llmport. dos 
factores 
pessoais 

import dos 
factores 

situacionais 

Import, dos 
factores de 
Interacção 

Social 
Asymp. Sig, (2-tailed) 0,071 0,547 0,665 0,059 0,007 0,000 

Analisando os resultados do teste, podemos destacar significância a nível da importância 

atribuída aos factores de interacção social, situacionais e pessoais, mas também no que se 

refere à satisfação com os factores pessoais. 

Quadro .4.14 

Comparação de médias - Género dos inquir idos 

Género 

Feminino Masculino Total 
Import, dos factores 

Pessoais 4,482 4,239 4,248 
Import, dos factores 

Situacionais 4,537 4,138 4,152 
Import, dos factores de 

Interacção Social 4,716 4,174 4,192 
Satisf. com Factores 

Pessoais 3,400 3,603 3,596 
Satisf. com Factores 

Situacionais 3,472 3,539 3,537 
Satisf. com Factores 
de interacção social 3,784 3,819 3,818 

A comparação da média das respostas, permite-nos concluir que as mulheres tendem a 
atribuir maior importância que os homens a todos os factores de satisfação, principalmente aos 
factores de interacção social, ou seja, valorizam mais a interacção com outras pessoas no 
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contexto de trabalho, nomeadamente o bom relacionamento com colegas, a entre-ajuda e o 

reconhecimento. Os trabalhadores não dão tanta importância a esta vertente do trabalho, talvez 

porque estão mais direccionados para outros aspectos, de pendor mais materialista, pelo que os 

relacionamentos e as sociabilidades em contexto de trabalho não assumem uma importância 

muito preponderante, uma vez que os aspectos instrumentais do trabalho se sobrepõem aos 

relacionais. De facto, a satisfação com os factores pessoais também permite estabelecer uma 

distinção entre homens e mulheres, desta vez destacando-se os homens, mais satisfeitos com 

este tipo de factores que as mulheres, logo, parecem estar mais satisfeitos com os aspectos de 

carácter extrínseco que o género oposto. Tal poderá dever-se ao facto de, apesar das evoluções 

sentidas na sociedade portuguesa, ainda prevalecer em contextos de trabalho a pratica de 

atribuição de melhores condições ao género masculino, nomeadamente a nível salarial. 

A nossa primeira hipótese remete para a relação entre a satisfação com o trabalho e a idade 

dos trabalhadores, avançamos que "o nível global de satisfação dos indivíduos com o trabalho 

tende a aumentar com a idade. Em termos de satisfação parcial, este aumento de satisfação é 

visível nos três tipos de «factores de satisfação» considerados". 

Esta hipótese tinha como pilar fundamental o facto de, na maior parte das vezes, os 

trabalhadores mais novos, muitas vezes em início de carreira, terem trabalhos com condições 

menos atractivas (a nível salarial, de segurança do emprego, entre outros aspectos), nem 

sempre estarem preparados (ou habituados) a lidar com a autoridade, por vezes imposta no 

mundo do trabalho, mas principalmente porque têm mais expectativas às quais as empresas nem 

sempre podem dar resposta. Foram essencialmente estes factores que nos levaram a pensar 

que os mais novos se poderiam sentir mais insatisfeitos com o trabalho. 

No entanto, constatamos que o escalão etário cujos inquiridos apresentam uma maior 

representação de "muito satisfeitos" é o dos 23 anos ou menos e o que apresenta maior peso de 

"satisfeitos" é o dos mais velhos. No que se refere aos trabalhadores que se consideram 

"insatisfeitos", os níveis etários com maior peso de trabalhadores a expressarem esta opinião vai 

dos 23 aos 45 anos. Podemos, pois, concluir que os escalões etários com níveis de satisfação 

menos elevados são os intermédios, pelo que a hipótese avançada, de que o nível de satisfação 

global dos trabalhadores tende a aumentar com a idade não é totalmente verdadeira, uma vez 

que, apesar de encontrarmos os níveis de satisfação mais elevados entre os mais velhos, o 

escalão etário mais baixo também apresenta níveis de satisfação bastante positivos. 

110 



Quadro 4.15 
Correlação entre o nível global de satisfação com o trabalho 

e idade dos inquiridos 

Idade 
Nível global de satisfação Correlation Coefficient ,046 

com o trabalho Sig. (2-tailed) ,414 
M | 313 

Spearman's rho 

Acresce que, a análise dos coeficientes de correlação entre o nível global de satisfação com 

o trabalho e a idade, leva-nos a concluir que esta não é significativa (p=0,414), ou seja, a idade 

não tem impacto no nível global de satisfação dos indivíduos, pelo que validar a nossa hipótese 

de aumento dos níveis de satisfação com o aumento da idade, não teria o apoio empírico 

desejado. Se observarmos o teste *2 apresentado no quadro 4.12, encontramos uma 

significância de 0,572, o que reforça a ideia de que não podemos tirar conclusões empiricamente 

fundamentadas relativamente à relação entre o nível global de satisfação e a idade dos 

inquiridos. 

Parece-nos, pois, que podemos concluir, tal como Paul Spector107, que poderá existir uma 

relação entre a idade e a satisfação com o trabalho, no entanto, a natureza exacta desta relação 

não é clara, apesar deste autor também referir, tal como fizemos no modelo de análise desta 

pesquisa, uma certa inclinação para o nível de satisfação tender a aumentar com a idade. 

Consideramos que a tendência para uma maior insatisfação dos grupos etários intermédios, 

poderá ser explicada pelo facto de já não terem o entusiasmo da entrada no mercado de trabalho 

e todas as expectativas com ele relacionadas, presente nos mais novos, nem a segurança e 

condições de trabalho mais sólidas, presente nos mais velhos, podendo ter sido muitas vezes 

confrontados com falta de resposta às suas ambições a nível profissional. 

Estabelecemos, também, a relação entre a importância atribuída e a satisfação sentida com 

os três tipos de factores de satisfação considerados (pessoais, situacionais e de interacção 

social) e a idade dos inquiridos. Pelos resultados do teste Kruskal Wallis, podemos destacar 

significância a nível da satisfação com os factores pessoais e da importância atribuída aos 

mesmos, ou seja, a idade apenas exerce influência significativa nestas duas variáveis. 

Paul E. Spector - Job satisfaction - application, assessment, cause and consequence. USA: Sage Publications, 
1997 
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Quadro 4.16 
Teste Kruskal Wallis - Idade dos inquiridos 

Satisf. com Satisf. com Satisf. com Import, dos Import, dos Import, dos 

Factores Factores 
Factores de 
Interacção 

factores factores 
factores de 
Interacção 

Pessoais Situacionais social Pessoais Situacionais Social 
Asymp. Sig. (2- 0,038 0,109 0,613 0,055 0,300 0,888 

Comparando a média das respostas dos inquiridos, os mais novos destacam-se na satisfação 

com os factores pessoais, seguindo-se os mais velhos, ou seja, para além de serem os homens 

os mais satisfeitos com este tipo de factores, são também, os mais velhos e os mais novos e não 

os níveis etários intermédios. 

Os mais velhos destacam-se pela fraca importância atribuída aos factores pessoais, ou seja, 

apesar de satisfeitos com estes aspectos, não lhe dão muita importância, pelo que, o contributo 

deste tipo de factores para o seu nível global de satisfação poderá ser pouco acentuado. Esta 

satisfação e pouca preocupação com os factores pessoais poderá decorrer do facto de já terem 

asseguradas na sua vida algumas necessidades ou projectos pessoais (comprar uma casa, um 

carro, etc.) pelos quais os mais novos ainda lutam, atribuindo menos importância às condições 

que lhes permitirão alcançar esses objectivos. Ou seja, a menor importância atribuída não se 

deve apenas a já terem a sua satisfação (praticamente) assegurada, mas também à menor 

necessidade de verem garantidos estes aspectos comparativamente com os mais novos. 

Esta tendência também poderá encontrar justificação na evolução recente do mercado de 

trabalho, pautado pela introdução de novas formas contratuais e na dificuldade de acesso a um 

emprego (principalmente a um emprego atractivo) para os jovens, conduzindo-os a valorizar 

aspectos de carácter mais básico do trabalho, como o salário e a estabilidade contratual, 

deixando para segundo plano o conteúdo e características das funções que executam. 
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Quadro 4.17 
Comparação de médias - Idade dos inquiridos 

Idade dos Inquiridos 
23 ou De 23 a 30 De 30 a 45 ou 

menos anos 45 anos mais anos Total 
Satisf. com Factores 

Pessoais 3,740 3,561 3,525 3,689 3,596 

Satisf. com Factores 
Situacionais 3,516 3,489 3,554 3,707 3,537 

Satisf. com Factores 
de Interacção social 3,847 3,790 3,821 3,881 3,818 

Import, dos factores 
Pessoais 4,286 4,326 4,261 3,886 4,248 

Import, dos factores 
Situacionais 4,078 4,216 4,254 3,813 4,152 

Import, dos factores de 
Interacção Social 4,168 4,250 4,249 3,903 4,192 

Realizando uma análise mais pormenorizada, que vai além de cada factor de satisfação, pois 

analisa cada um dos indicadores que deles fazem parte, constatamos, pela análise do Quadro 

A.2 em anexo, que, no que se refere à importância atribuída a cada um deles, tendo em 

consideração a idade, apenas existem correlações significativas com a remuneração, o estatuto 

social decorrente do trabalho e as condições físicas de trabalho, cuja importância atribuída tende 

a diminuir com a idade, mas também com a criatividade do trabalho, cuja satisfação atribuída 

tende a aumentar. Relativamente à relação da idade com a satisfação com cada um dos 29 

indicadores, encontramos correlações significativas com a criatividade do trabalho, estabilidade 

contratual, participação na tomada de decisões, reconhecimento por parte dos superiores 

hierárquicos, oportunidade de ajudar os outros no trabalho, variedade do trabalho e 

oportunidades de usar habilidades e aplicar conhecimentos. Relativamente a todos eles, a 

satisfação dos inquiridos tende a aumentar com a idade. De salientar que o aspecto mais 

importante para os mais velhos - a criatividade do trabalho - também se correlaciona 

significativamente com o nível global de satisfação com o trabalho. Sendo a grande maioria 

destes factores de carácter situacional e de interacção social, podemos concluir que estes se 

sentem mais realizados em muitos aspectos de carácter mais intrínsecos e de relacionamento 

com os outros em contexto de trabalho, que os mais novos. Tal poderá dever-se à necessidade 

de verem assegurada a sua auto-realização e reconhecimento em contexto de trabalho, que 

consideram merecer até pela própria idade e anos de trabalho na empresa. 
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Parece-nos que neste contexto organizacional, não encontramos resposta a uma tendência 

actualmente defendida de que os jovens estarão numa posição privilegiada para a defesa de 

valores pós-materialistas e para a emergência de novos valores (mais expressivos). Os jovens da 

Continental Mabor ainda atribuem muita importância aos aspectos materiais e básicas do 

trabalho. De facto, a importância atribuída à remuneração tende a diminuir com a idade. São os 

mais novos que maior relevância atribuem a este aspecto, assim como às condições físicas de 

trabalho e ao estatuto social decorrente do mesmo, ou seja, maioritariamente aspectos 

pertencentes aos factores pessoais. Os mais velhos tendem a atribuir maior importância à 

criatividade, um indicador que classificamos como fazendo parte dos factores situacionais. 

Estes resultados conduzem-nos, uma vez mais, a concluir que não existe na empresa uma 

tendência para a população mais jovem, potencialmente mais pautada por valores pós-

materialistas, ser mais sensível a dimensões que se relacionam com o perfil da função e 

condições de trabalho. Parecem sim, mais atentos a aspectos extrínsecos do trabalho que os 

mais velhos, talvez não pelos factores em si, mas pela possibilidade que lhes abrem de realizar 

projectos associados ao início da vida adulta (comprar carro, casa, demonstrações de status). 

No que diz respeito à hipótese relacionada com o grau de instrução dos indivíduos, 

avançamos que "o nível global de satisfação com o trabalho tende a ser maior entre os indivíduos 

mais escolarizados, principalmente a satisfação com os factores pessoais". Partimos do princípio 

que os trabalhadores menos qualificados, porque têm, geralmente, empregos de pior qualidade, 

tanto a nível de remuneração e segurança, como formação e possibilidades de evolução na 

carreira, teriam tendência a expressar um nível de satisfação com o trabalho mais baixo que os 

restantes e que trabalhadores com níveis de educação superiores, que, geralmente, têm 

trabalhos com maior autonomia, um lugar mais elevado na hierarquia e um salário superior, 

tenderiam a estar mais satisfeitos com o seu trabalho. Consideramos também que estes 

apresentariam uma maior satisfação com os factores pessoais, pois dado a sua posição na 

empresa e todos os benefícios a ela associados, os veriam mais facilmente assegurados. Apesar 

de considerarmos que os trabalhadores mais escolarizados atribuírem muita importância aos 

factores situacionais, sabemos que estes são mais difíceis de satisfazer, causam maiores 

expectativas e conduzem a não sentir o nível de satisfação desejado com estes aspectos de 

carácter mais intrínseco do trabalho. 

Relativamente ao grau de instrução, o teste N2 (Quadro 4.12) aponta para uma significância 

de 0,049, logo existe uma relação entre as duas variáveis, ou seja, o grau de instrução dos 

inquiridos tem influência sobre o seu nível global de satisfação com o trabalho. 
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Verificamos que o grupo que apresenta maior peso de "muito satisfeitos" é o dos indivíduos 

com o 12° ano completo, seguindo-se os que têm o ensino secundário unificado. Acresce que 

nenhum trabalhador com o ensino médio/superior se considera "muito satisfeito" com o trabalho e 

que o peso dos trabalhadores "satisfeitos" tende a diminuir com o aumento do grau de instrução. 

Os trabalhadores mais escolarizados (ensino médio/superior) são precisamente os que têm 

maior representação no que se refere à resposta "muito insatisfeito" e "insatisfeito". Dos 

resultados decorre que os trabalhadores mais escolarizados são os que apresentam níveis de 

satisfação mais baixos e os menos escolarizados os níveis mais altos, o que nos conduz a refutar 

a hipótese teórica de que o nível global de satisfação dos trabalhadores tende a aumentar à 

medida que avançamos para indivíduos com níveis de instrução mais elevados. Há pois, uma 

tendência na empresa para, à medida que aumenta o grau de instrução, diminuir o nível de 

satisfação com o trabalho, não existindo uma relação positiva, mas sim negativa, entre as duas 

variáveis consideradas. De referir que esta também foi a tendência encontrada no Estudo de 

Satisfação realizado junto de todos os trabalhadores da empresa em 2003, o que acentua ainda 

mais esta realidade. Parece-nos que a educação não representa, pelo menos tanto como 

consideramos, uma certeza de melhor status, de mais poder, de melhores condições de trabalho, 

nem tão pouco assegura um trabalho capaz de proporcionar em si desafios ou oportunidades de 

actuação criativa ou de auto-expressão. 

Esta realidade, acrescida da existência de maiores expectativas por parte dos mais 

escolarizados relativamente ao trabalho, desenvolvimento profissional e carreira, pode conduzir a 

esta relação entre grau de instrução e satisfação com o trabalho. Acresce que, devido a estas 

expectativas serem marcadamente de realização pessoal através do trabalho e conteúdo das 

funções que executam, a resposta obtida não é tão facilmente a desejada, dado que está muito 

dependente de factores externos à vontade do actor social dependendo, por exemplo, da 

estrutura e política da empresa e da própria organização do processo produtivo. 

A explicação para estes resultados poderá, ainda, passar pelo facto de os trabalhadores 

menos escolarizados verem mais facilmente satisfeitos os aspectos que mais valorizam 

relativamente ao trabalho (factores pessoais), decorrente, nomeadamente, dos bons níveis 

salariais praticados junto dos operadores desta empresa, principalmente quando comparados 

com os das indústrias vizinhas (na sua maioria têxteis), enquanto os mais escolarizados 

(tendencialmente técnicos, administrativos e quadros superiores), para além de não auferirem 

salários muito acima dos praticados no mercado de trabalho, não vêm muitas vezes satisfeitos os 

aspectos relativamente aos quais atribuem maior importância (factores situacionais). 
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Quadro 4.18 
Nível global de satisfação com o trabalho e o grau de instrução dos inquiridos (correlação) 

Grau de 
instrução 

do próprio 
Nível global de satisfação Correlation Coefficient -,168** 
com o trabalho Sig. (2-tailed) ,003 

N 308 

'correlation insignificant at the .01 level (2-tailed). 

Serve para reforçar esta conclusão o facto de a correlação entre o nível global de satisfação 

com o trabalho e o grau de instrução dos inquiridos ser significativa (p=0,003) e a relação entre 

estas duas variáveis assumir um sentido negativo, ou seja, confirma-se a tendência para o nível 

global de satisfação diminuir à medida que avançamos para níveis de instrução mais elevados. 

Ainda no que se refere ao nível de instrução, através do teste Kruskal Wallis, verificamos que 

as variáveis com significância quando relacionadas com esta característica dos inquiridos são a 

satisfação com os factores pessoais e com os factores situacionais. 

Quadro 4.19 
Teste Kruskal Wallis - Nível de instrução dos inquiridos 

Satisf. com Satisf. com Satisf. com Import, dos Import, dos Import, dos 
Factores Factores de factores factores de 

Factores Pessoais Situacionais Interacção social factores Pessoais Situacionais Interacção Social 
Asymp. Sig. (2- o 010 0,045 0,203 0,125 0,368 0,325 

Comparando a média de respostas relativamente a estes factores, constatamos que os 

trabalhadores com o ensino secundário unificado e com o ensino primário tendem a estar mais 

satisfeitos com os factores pessoais e com os factores situacionais que os restantes. No entanto, 

apesar de não ser significativa, também existe uma tendência para a importância com os factores 

situacionais e de interacção social ser superior entre os mais escolarizados, o que poderá ir a par 

com as explicações anteriormente avançadas relativamente à relação entre o grau de instrução e 

o nível global de satisfação com o trabalho. 
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Quadro 4.20 
Comparação de Médias - Nível de Instrução dos Inquiridos 

Nível de Instrução dos Inquiridos 
Ensino Ens. básico (1o e Ens. sec. unificado Ens.sec.comple.(1 12" ano completo Ens. Médio/ Total 

primário 2° ciclo) (9°ano) 0" e 11" ano) Superior 
Import, dos factores 

pessoais 3,541 4,246 4,310 4,231 4,289 4,394 4,243 
Import, dos factores 

situacionais 3,640 3,973 4,213 4,116 4,180 4,422 4,149 
Import, dos factores 
de interacção social 3,674 4,005 4,267 4,165 4,211 4,431 4,187 

Satisfação com factores 
pessoais 

3,702 3,459 3,736 3,521 3,628 3,437 3,598 

Satisfação com factores 
situacionais 

3,695 3,530 3,640 3,442 3,553 3,414 3,538 

Satisfação com factores 
de interacção social 

3,978 3,755 3,852 3,762 3,837 3,778 3,817 

Em termos dos indicadores consideradas, apenas existe correlação significativa com o grau 

de instrução, mas de sentido negativo. Os mais instruídos são os menos satisfeitos com a 

carreira profissional, a criatividade do trabalho, a participação na tomada de decisões, o 

reconhecimento por parte dos superiores hierárquicos, o estatuto social decorrente do trabalho e 

a organização e funcionamento do departamento e da empresa. Confirma-se, uma vez mais, que 

a maior parte dos indicadores são de carácter situacional e de interacção social, sentindo-se os 

mais instruídos menos satisfeitos com estes aspectos, talvez por lhes atribuírem maior 

importância, serem mais exigentes e terem expectativas superiores relativamente aos mesmos. 

Na realidade, as empresas não têm, muitas vezes, capacidade para dar resposta ao crescente 

número de pessoas com formação superior. Muitas vezes a sua estrutura e organização não se 

adequa a esta realidade, criando frustração a nível profissional, principalmente nos jovens 

licenciados que chegam ao mercado de trabalho com expectativas de desenvolvimento e 

enriquecimento pessoal através da função que vão realizar e deparam-se com trabalhos pobres 

em conteúdo, com poucas oportunidades de aprendizagem e aplicação de conhecimentos e sem 

perspectivas de evolução. 

De facto, os nossos resultados confirmam que são os mais instruídos que maior relevância 

atribuem à carreira, ao respeito por parte das pessoas com que trabalham, à participação na 

tomada de decisões, ao reconhecimento por parte dos superiores hierárquicos, à variedade do 

trabalho e à oportunidade de aplicar habilidades e conhecimentos. Apesar de menos satisfeitos 

com o seu trabalho, tendem a atribuir grande importância a estes aspectos, confirmando a 

crescente preponderância de valorização de valores pós-materialistas entre os mais instruídos. 

Na verdade, quanto mais elevado o nível da instrução mais as preocupações dos trabalhadores 
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se afastam de questões materialistas para se aproximarem de valores mais expressivos 

associados ao trabalho. A possibilidade de realização pessoal através do trabalho ganha peso e, 

quando bem aproveitada, poderá permitir potenciar o empenho colocado no trabalho. 

A Continental Mabor segue, em parte, a tendência constatada por Genoveva Borges e 

Leonor Pires108, para o prestígio no emprego, a segurança e a estabilidade serem valorizados por 

indivíduos com níveis de instrução mais baixos, porque mais vulneráveis às crises do mercado 

de trabalho. É, ainda, de referir que os trabalhadores menos escolarizados são os que têm mais 

confiança no seu trabalho, o que se poderá ficar a dever ao facto de executarem funções 

pautadas por tarefas mais específicas, objectivas e determinadas, ou seja, que implicam uma 

menor subjectividade e indefinição do que as que são exercidas pelos trabalhadores mais 

qualificados. 

4.3.2. Satisfação com o trabalho e características profissionais dos inquiridos 

No que se refere à caracterização profissional dos inquiridos, verificamos que a relação entre 

o nível global de satisfação e qualquer uma das variáveis apresentadas, não tem significância, ou 

seja, nenhuma delas parece afectar significativamente o nível global de satisfação dos inquiridos 

com o trabalho. Ainda assim, não vamos deixar de realizar uma análise da distribuição das 

respostas dos inquiridos. 

Colocamos a hipótese de que "o nível global de satisfação com o trabalho tende a ser mais 

elevado entre os indivíduos com menos de três anos de trabalho na empresa (nível de 

antiguidade mais baixo) e nos indivíduos com antiguidade mais elevada. Indivíduos com uma 

antiguidade média apresentam um nível de satisfação com o trabalho mais baixo". 

Apesar de grande parte dos estudos indicar que indivíduos que trabalham durante muito 

tempo numa empresa, tendem a apresentar um nível de satisfação superior, consideramos, que 

o mesmo acontece com os que estão há poucos anos na empresa, uma vez que estão numa 

fase de entusiasmo e «novidade», com expectativas relativamente ao seu futuro profissional, não 

sentindo tanto o "desgaste" ou cansaço por muitos anos acumulados de trabalho na mesma 

empresa ou até na mesma função. 

Quando analisamos o nível global de satisfação, os trabalhadores que têm até 3 anos de 

antiguidade na empresa são os que apresentam maior peso de respostas "muito satisfeito" 

enquanto, entre os inquiridos com mais de 30 anos de antiguidade nenhum se considera "muito 

108 Genoveva Borges; Maria Leonor Pires - Escola, trabalho e emprego. In Geração e valores na 
sociedade portuguesa contemporânea. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 
1998 
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satisfeito". No entanto, é neste último grupo que encontramos um maior número de pessoas que 

se consideram "satisfeitas", seguindo-se os que têm de 10 a 30 anos e os que têm apenas até 3 

anos de antiguidade. O peso dos trabalhadores "insatisfeitos" é superior nos escalões entre os 3 

e 4 anos de antiguidade na empresa. É também nos escalões de antiguidade intermédia que 

encontramos percentagens mais elevadas de trabalhadores "insatisfeitos" ou que exprimem uma 

posição neutra ("nem satisfeitos, nem insatisfeitos"). 

Quadro 4.21 
Nível global de satisfação com o trabalho e características profissionais dos inquiridos 

Nível global de satisfação com o trabalho Total 

Antiguidade 
(n = 313) 

na empresa Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satisf., 
nem insatisf. Satisfeito Muito satisfeito 

Até 3 anos % linha 1,0 3,9 16,5 67,0 11,7 100,0 
% coluna 50,0 17,4 25,4 34,8 52,2 32,9 

De 3 a 5 anos % linha 9,9 33,8 49,3 7,0 100,0 
% coluna 30,4 35,8 17,7 21,7 22,7 

De 5 a 10 anos % linha 10,8 20,3 64,9 4,1 100,0 
% coluna 34,8 22,4 24,2 13,0 23,6 

De 10 a 30 anos % linha 1,7 6,9 17,2 69,0 5,2 100,0 
% coluna 50,0 17,4 14,9 20,2 13,0 18,5 

Mais de 30 anos % linha 14,3 85,7 100,0 
% coluna 1,5 3,0 2,2 

Contrato de trabalho 
(n- 313) 

Está efectivo % linha 0,4 7,9 22,7 61,7 7,2 100,0 
% coluna 50,0 95,7 94,0 86,4 87,0 88,5 

C/ contrato a % linha 2,8 2,8 11,1 75,0 8,3 100,0 
prazo % coluna 50,0 4,3 6,0 13,6 13,0 11,5 

Horário de trabalho 
<n = 312) 

Horário Geral % linha 2,7 13,5 24,3 51,4 8,1 100,0 
% coluna 50,0 21,7 13,4 9,6 13,0 11,9 

Turnos semana % linha 0,7 4,8 19,7 68,7 6,1 100,0 
% coluna 50,0 30,4 43,3 51,3 39,1 47,1 

Turnos fim-de- % linha 8,6 22,7 60,2 8,6 100,0 
semana % coluna 47,8 43,3 39,1 47,8 41,0 

Horário de trabalho 
<n = 308) 

Sim % linha 0,5 6,8 19,8 65,2 7,7 100,0 
% coluna 50,0 63,6 62,1 69,2 69,6 67,2 

Não % linha 1,0 7,9 24,8 59,4 6,9 100,0 
% coluna 50,0 36,4 37,9 30,8 30,4 32,8 

x2 

0,176 

0,135 

0,229 

0,810 

Com base nos nossos resultados, nomeadamente na significância do teste x2 e na 

correlação entre as duas variáveis, parece-nos não existir qualquer fundamento empírico para 

validar a nossa hipótese. De facto, a antiguidade na empresa não exerce uma influência 

significativa no nível global de satisfação dos trabalhadores. Não se pode negar uma certa 

tendência para o grupo de trabalhadores com níveis de satisfação mais elevados ser os que têm 
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até 5 anos de antiguidade na empresa e para os escalões de antiguidade intermédios 

apresentarem maior percentagem de trabalhadores insatisfeitos, ou que exprimem uma posição 

neutra, no entanto, a significância da relação entre estas variáveis não é suficiente para que 

possamos validar esta hipótese. 

Quadro 4.22 
Correlação entre nível global de satisfação com o trabalho e 

antiguidade na empresa 
Tempo de 

trabalho na 
Continental 

Mabor 
Spearman's rho Nivel global de satisf Correlation Coefficient -,052 

com o trabalho Sig. (2-tailed) ,365 
N 308 

No que se refere à satisfação parcial, a satisfação com os factores pessoais e de interacção 

social é nitidamente superior entre os inquiridos com menos anos de trabalho na empresa. 

Quadro 4.23 
Teste Kruskal Wallis - Antiguidade na empresa 

Satisf. com Satisf. com Satisf. com Import, dos Import, dos Import, dos 

Factores Factores Factores de factores factores factores de 

Pessoais Situacionais Interacção social Pessoais Situacionais Interacção Social 
Asymp. Sig. 0,003 0,009 0,146 0,008 0,150 0,484 

Com o aumento da antiguidade, tende a diminuir a satisfação com os benefícios sociais, a 

remuneração, o respeito por parte das pessoas com que trabalha, o relacionamento com colegas 

de trabalho, as oportunidades de formação, os prémios de desempenho, as oportunidades de 

fazer amigos no trabalho, o acesso a informação e a facilidade de deslocação entre o trabalho e 

casa. No entanto, a satisfação com a variedade do trabalho tende a aumentar (Quadro A.2 em 

anexo). Estes resultados vão muito a par com os que encontramos anteriormente, quando 

analisamos o impacto da variável idade na satisfação com o trabalho. 
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Quadro 4.24 
Comparação de médias - Antiguidade na empresa 

Antiguidade na empresa 

Até 3 anos 
De4a5 

anos De 6 a 10 De 11 a 30 
Mais de 30 
anos Total 

Satisf. com Factores anos 
Pessoais 3,724 3,582 3,461 3,568 3,530 3,596 

satisf. com (-actores 
Situacionais 3,632 3,436 3,419 3,648 3,468 3,537 

Satisf. com Factores 

Inter, social 3,897 3,822 3,714 3,802 3,837 3,818 
Import, dos factores 

Pessoais 4,357 4,293 4,249 4,053 3,820 4,248 
Import, dos factores 

Situacionais 4,198 4,216 4,195 3,974 3,869 4,152 
Import, dos factores de 

Interacção Social 4.240 4,253 4.227 4.013 4,038 4.192 

Em termos de indicadores, e no que se refere à importância atribuída a cada um deles 

(Quadro A.2 em anexo), todos os que apresentam relações significativas com a antiguidade 

assumem um sentido negativo, ou seja, a importância atribuída tende a diminuir à medida que 

aumenta a antiguidade na empresa. Falamos da remuneração, do equilíbrio entre a vida privada 

e profissional, do estatuto social decorrente do trabalho, dos prémios de desempenho, da 

oportunidade de fazer amigos no trabalho, do trabalho de equipa, das condições físicas de 

trabalho, da facilidade de deslocação entre o trabalho e casa, da oportunidade de usar 

habilidades e aplicar conhecimentos, da organização e funcionamento do departamento, e 

também da empresa. 

No que se refere a outros aspectos da caracterização profissional dos inquiridos, como a 

situação contratual, o seu horário de trabalho e o facto de serem ou não sindicalizados, também 

não apresentam significância com o nível global de satisfação face ao trabalho, não exercendo 

influência significativa sobre o mesmo. 

Quadro 4.25 
Teste Mann-Whitney U - Situação contratual na empresa 

Satisf. com 
Factores 
Pessoais 

Satisf. com 
Factores 

Situacionais 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,031 0,051 

Satisf. com Import.dos Import, dos Import, dos 
Factores de Factores Factores Factores de 
Interac. social Pessoais Situacionais Interacção Social 

07)23 Õ7Õ8 Õ\3"3l ÔTTOS 
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No entanto, a satisfação com os três tipos de factores tende a ser mais elevada nos 

trabalhadores que têm um contrato a termo certo, pelo que podemos concluir que os 

trabalhadores que estão numa situação contratual mais precária apresentam maiores níveis de 

satisfação com todos os factores considerados, o que, apesar de parecer paradoxal, se poderá 

ficar a dever ao maior empenho e dedicação ao trabalho, com vista a assegurarem a sua 

continuidade e futuro na empresa, podendo este tipo de posicionamento (de empenho e maior 

envolvimento) face ao trabalho contribuir para níveis de satisfação mais elevados. 

Quadro 4.26 
Comparação de médias -Situação contratual dos inquiridos 

Situação contratual na empresa 

Está efectivo Tem um contrato a Total 
termo certo  

Satisf. com Factores 
Pessoais 3,575 3,758 3,596 

Satisf. com Factores 
Situacionais 3,518 3,684 3,537 

Satisf. com Factores 
Inter, social 3,797 3,976 3,818 

Import dos factores 
Pessoais 4,241 4,296 4,248 

Import, dos factores 
Situacionais 4,155 4,124 4,152 

Import, dos factores de 
Interacção Social 4,189 4,216 4,192 

O rendimento líquido mensal foi outra das características dos inquiridos analisada nesta 

investigação. Avançamos com a hipótese de que "trabalhadores com maiores níveis salariais 

tendem a estar mais satisfeitos com o trabalho que os restantes, no entanto, tendem a valorizar 

mais factores de outra ordem que não o salário, principalmente aspectos «situacionais», 

enquanto trabalhadores com menores níveis salariais tendem a atribuir maior importância à 

remuneração auferida". 

Constatamos que os indivíduos que auferem rendimentos inferiores são os que mais se 

sentem «muito satisfeitos» com o seu trabalho, sendo também considerável o peso dos 

inquiridos que se consideram «satisfeitos». 
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Quadro 4.27 
Nível global de satisfação com o trabalho e rendimento líquido mensal 

Rend. Liquido Mensal 
(n = 307) Muito 

Insatisf 

Nível global de satisfação com o trabalho 
Nem satisf., Sa* i sf Muito 

nem insatisf. ''"" ' ' satisfeito 

Total x 2 signrf. 
Insatisf 

Até 500 euros % linha 
% coluna 

20,0 
1,5 

60,0 
1,6 

20,0 
4,3 

100,0 
1,6 

Entre 501 e1000 
euros 

% linha 
% coluna 

0,5 
100,0 

5,2 
43,5 

21,8 
62,7 

64,2 
64,2 

8,3 
69,6 

100,0 
62,9 

Entre 1001 e 
1500 euros 

% linha 
% coluna 

11,5 
47,8 

24,0 
34,3 

59,4 
29,5 

5,2 
21,7 

100,0 
31,3 

Entre 1501 e 
2000 euros 

% linha 
% coluna 

10,0 
4,3 

10,0 
1,5 

70,0 
3,6 

10,0 
4,3 

100,0 
3,3 

Entre 2001 e 
2500 euros 

% linha 
% coluna 

100,0 
4,3 

100,0 
0,3 

Mais de 2500 
euros 

% linha 
% coluna 

100,0 
1,0 

100,0 
0,7 

Total % linha 
% coluna 

0,3 
100.0 

7,5 
100.0 

21,8 
100.0 

62,9 
100.0 

7,5 
100.0 

100,0 
100.0 

0,392 

No entanto, não existe significância entre estas duas variáveis, pelo que, não nos parece, que 

possamos validar a hipótese de que os trabalhadores com maiores níveis salariais tendem a 

estar mais satisfeitos com o trabalho que os restantes, pois, para além da relação entre estas 

duas variáveis não ser significativa, existem inquiridos com níveis de remuneração inferiores que 

estão satisfeitos com o seu trabalho. Esta conclusão é reforçada pela análise correlacionai, que 

também não é significativa. 

Apesar de não negarmos a sua importância, os nossos resultados coincidem com vários 

outros estudos realizados que demonstram a existência de outros factores, que não a 

remuneração, que contribuem mais para a satisfação com o trabalho. Falamos, por exemplo, dos 

trabalhos de Maslow109 e Herzberg110 , que alertam para o facto de os indivíduos não procurarem 

apenas a remuneração, mas também o seu desejo de reconhecimento, promoção e 

aprendizagem. Também Lawler111, considera que o dinheiro tem pouco impacto na motivação, 

muitas vezes por não ter uma aplicação correcta por parte das empresas. Quando falamos de 

dinheiro também podemos falar, por exemplo, em prémios de desempenho que, na empresa 

estudada, apresenta os mais baixos níveis de satisfação quando comparado com outros 

indicadores. O mesmo autor alerta para o facto de, muitas vezes, as pessoas desejarem dinheiro 

porque lhes permite não só a satisfação de necessidades fisiológicas e de segurança, como 

possibilita condições para a satisfação de necessidades sociais, de estima e auto-realização, não 

constituindo um fim em si mesmo, mas um meio. 

109 

110 
111E. Lawler - Pay and organizational effectiveness: A psychological view. New York: Mac Millan, 1995 - XVII 
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^112 Tal como Ma Luísa Lima, Jorge Vala, Ma Benedita Monteiro e António Caetano , com o 

nosso estudo concluímos que a correlação entre o salário e a satisfação não é muito alta, 

podendo ser uma evidencia da crescente importância do reforço simbólico face ao monetário. 

Também Genoveva e Ma L. Pires referem que "(...) nas últimas décadas, as sociedades 

ocidentais têm assistido a uma transição onde a preocupação com condições materiais tem vindo 

a ser gradualmente substituída pela maior atenção dada à possibilidade de realização pessoal 

através do trabalho"113. Ainda assim, como constatamos, não deixa de ser um dos domínios 

associados ao trabalho com grande importância para os trabalhadores da Continental Mabor, 

tendo impacto na sua satisfação com o mesmo. 

Quadro 4.28 
Nível global de satisfação e rendimento líquido mensal (correlação) 

Rendimento 
líquido 
mensal 

Spearman's rho Nível global de satisfação Correlation Coefficient 
com o trabalho sjg (2-tailed) 

N 

,092 
,109 
307 

No que se refere à satisfação parcial, verificamos que apenas a importância com o factores 

de interacção social é significativa. 

Satisf. com 
Factores 
Pessoais 

Quadro 4.29 

Teste Kruskal Wallis - Rendimento líquido mensal 

Satisf. com 
Factores 

Situacionais 

Satisf. com 
Factores de 

Interacção social 

Import, dos 
factores Pessoais 

Import dos 
factores 

Situacionais 

Import dos 
factores de 

Interacção Social 
Asymp. Sig. (2- 0,986 0,532 0,789 0,196 0,274 0,018 

As pessoas com rendimentos superiores são as que atribuem maior importância aos factores 

de interacção social, logo consideram importantes os indicadores relacionados com a interacção, 

valorizando a sociabilidade em contexto de trabalho, principalmente com as chefias, pois a 

importância atribuída ao reconhecimento por parte do superior hierárquico tende a aumentar 

112 Jorge Vala; Ma Benedita Monteiro; Ma Luísa Lima; António Caetano - Psicologia Social das Organizações - Estudos 
em Empresas Portuguesas. Oeiras: Celta Editora, 1994 
113 Maria Genoveva; Ma L. Pires- op. cit., p. 247 
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entre os melhor remunerados, assumindo um carácter de convívio e mesmo de amizade, 

enquanto as relações com os colegas de trabalho tendem a ser apenas de carácter profissional. 

Quadro 4.30 
Comparação de médias - Rendimento líquido mensal 

Rendimento Ilíquido mensal 
Até 500 euros Entre 501 euros e Entre 1001 euros e Entre 1501 e 2000 Entre 2001 e Mais de 2500 

1000 euros 1500 euros euros 2500 euros euros 
Total 

Satisf. com Factores 
Pessoais 3,520 3,614 3,568 3,680 3,500 3,550 3,600 

Satisf. com Factores 
Situacionais 3,449 3,539 3,499 3,781 4,000 3,773 3,536 

Satisf. com Factores de 
Interacção Social 3,664 3,821 3,807 3,913 4,000 4,063 3,819 

Import, dos factores 
Pessoais 4,000 4,270 4,191 4,400 4,700 4,300 4,247 

Import, dos factores 
Situacionais 3,109 4,178 4,119 4,455 4,273 4,364 4,152 

Import, dos factores de 
Interacção Social 3,025 4,213 4,167 4,613 4,625 4,500 4,195 

A correlação entre a satisfação com os factores pessoais e o rendimento líquido mensal dos 

inquiridos é negativa, pelo que à medida que o rendimento aumenta é maior a insatisfação com 

estes factores, o que não deixa de ser curioso, pois é exactamente nestes factores que 

encontramos indicadores que podemos considerar de carácter material ou monetário, como a 

remuneração, os prémios de desempenho e outros, que normalmente estão associados aos 

trabalhos ou funções melhor remuneradas. 

Quadro 4.31 
Correlação entre nível de satisfação e importância 

atribuída aos diferentes tipos de factores e rendimento 

Satisfação com Importância Importância Importância 
Satisfação com Satisfação com factores de atribuída a factores atribuída a factores atribuída a factores 

factores pessoais factores situacionais interacção social pessoais situacionais de interacção social 
Correi. Coef. -0,025 0,018 0,016 0,010 0,038 0,060 

Rendimento sig. (2-taiied) 0,656 0,747 0,783 0,858 0,501 0,290 

liquido mensal N 310 310 310 309 310 310 

Spearman's rho "Correlation Is significant at the .01 level (2-tailed). 

No que se refere à correlação da satisfação com cada um destes factores e o rendimento 

liquido mensal, apenas existem duas correlações significativas. Estas permitem-nos concluir que 

à medida que aumenta o rendimento, diminui a satisfação com o equilíbrio entre a vida privada e 

profissional e a satisfação com a estabilidade contratual. Se o primeiro aspecto não levanta 
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muitas interrogações, o mesmo já não acontece com o segundo, uma vez que não é muito 

provável que os trabalhadores melhor remunerados tenham problemas a nível da estabilidade 

contratual nesta empresa que, como referimos anteriormente, tem poucos trabalhadores com 

contrato a termo certo. 

No que se refere à importância atribuída a cada um dos indicadores, apenas existe uma 

correlação significativa com a importância do reconhecimento por parte dos superiores 

hierárquicos, que tende a aumentar quando aumenta o rendimento e da importância atribuída ao 

estatuto social decorrente do emprego, que, por sua vez, tende a diminuir com o aumento do 

rendimento (Quadro A.2 em anexo). Sendo assim, os trabalhadores com maiores níveis salariais 

tendem a dar uma maior importância ao reconhecimento que recebem por parte dos seus 

superiores hierárquicos, o que não deixa de estar relacionado com o facto de atribuírem maior 

importância aos factores de carácter situacional, mais direccionados para o conteúdo da função 

que executam, para o seu desenvolvimento profissional, auto-realização e auto-estima. No 

entanto, já não atribuem tanta relevância ao estatuto social que decorre do seu emprego, o que 

se poderá ficar a dever, precisamente, à insatisfação com alguns destes aspectos do seu 

trabalho. 

4.3.3. Satisfação com o trabalho e características da função dos inquiridos 

Também procuramos aferir o impacto da função desempenhada pelos inquiridos no seu nível 

global de satisfação. No quadro hipotético orientador da nossa investigação, defendemos que os 

"trabalhadores com funções hierarquicamente mais elevadas, tendem a estar mais satisfeitos 

com o seu trabalho que os restantes, principalmente no que se refere a aspectos de carácter 

situacional". Consideramos, também, que "à medida que avançamos de funções menos 

qualificadas para mais qualificadas, a importância atribuída a factores de carácter «situacional» 

tende a aumentar e a atribuída a factores pessoais e de interacção social, tende a diminuir". 

Parece-nos pois, que as características da função dos trabalhadores e do seu posto de trabalho 

também poderão ter impacto no seu nível de satisfação. 

No que remete para a relação entre o nível global de satisfação com o trabalho e as 

características da função dos inquiridos, gostaríamos de começar por abordar a relação com a 

antiguidade na função. 

Ao contrário do que acontece com a antiguidade na empresa, esta variável é significativa na 

sua correlação com a satisfação global face ao trabalho. No entanto, é uma relação negativa, ou 

seja, à medida que a antiguidade na função aumenta, o nível de satisfação com o trabalho tende 

a diminuir. Se a antiguidade na empresa não influencia significativamente o nível global de 
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satisfação com o trabalho, o mesmo não acontece com a antiguidade na função, pois existe uma 

tendência para com o seu aumento, diminuir a satisfação dos trabalhadores, o que se poderá 

dever ao facto de executarem as mesmas tarefas há muito tempo, podendo ser os factores 

«cansaço» ou «falta de novidade» factores de explicação para o decréscimo dos níveis de 

satisfação. 

Quadro 4.32 
Nível global de satisfação com o trabalho e antiguidade na função (correlação) 

Há quanto 
tempo está 
na função 
que ocupa 
actualmente 

Spearman's rho Nível global satisfação Correlation Coefficient -,146 
com o trabalho sig. (2-tailed) ,011 

N 308 
*. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 

Ao contrário do que acontece com a antiguidade na empresa, esta variável é significativa na 

sua correlação com a satisfação global face ao trabalho. No entanto, é uma relação negativa, ou 

seja, à medida que a antiguidade na função aumenta, o nível de satisfação com o trabalho tende 

a diminuir. Se a antiguidade na empresa não influencia significativamente o nível global de 

satisfação com o trabalho, o mesmo não acontece com a antiguidade na função, pois existe uma 

tendência para com o seu aumento, diminuir a satisfação dos trabalhadores, o que se poderá 

dever ao facto de executarem as mesmas tarefas há muito tempo, podendo ser os factores 

"cansaço" ou "falta de novidade" factores de explicação para o decréscimo dos níveis de 

satisfação. 

O Quadro 4.33, estabelece a relação entre a função dos inquiridos na empresa e o seu nível 

de globa de satisfação com o trabalho. Existe significância entre estas duas variáveis e condui

se que, apesar das diferenças no nível de satisfação nas dferentes funções, a maioria dos 

inquiridos considera-se satisfeito com o seu trabalho. 
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Quadro 4.33 

Nível global de satisfação e função/tipo de trabalho que exerce na empresa 

Função Nível global de satisfação com o trabalho Total 

(n = 313) Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nemsatisf, 
nem insatisf. Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Operador de 
produção / de 
máquina 

% linha 
% coluna 

0,5 
50,0 

6,3 
60,9 

22,2 
73.1 

63,8 
71,2 

7,2 
69,6 

100,0 
70,6 

Técnico de 
Manutenção 

% linha 
% coluna 

9,4 
13,0 

25,0 
11,9 

56,3 
9,1 

9,4 
13,0 

100,0 
10,2 

Supervisor ou 
Coordenador 

% linha 
% coluna 

9,5 
3,0 

76,2 
8,1 

14,3 
13,0 

100,0 
6,7 

Administrativo % linha 
% coluna 

44,4 
6,0 

55,6 
2,5 

100,0 
2,9 

Técnico, téc.adm 
e téc. superior 

% linha 

% coluna 

20,8 

21,7 

16,7 

6,0 

58,3 

7,1 

4,2 

4,3 

100,0 

7,7 
Director, 
Respons. 
departamento 

% linha 
% coluna 

16,7 
50,0 

16,7 
4,3 

66,7 
2,0 

100,0 
1,9 

x 2 signif 

0,002 

Entre os Operadores de produção/manutenção, Técnicos de manutenção e Administrativos a 

resposta que se segue à de «satisfeito» é a de «nem satisfeito, nem insatisfeito», nos Técnicos 

(administrativos e superiores), segue-se a expressão de «insatisfação» e os Directores e 

Responsáveis de departamento dividem-se entre «insatisfeitos» e «muito insatisfeitos». Pelo 

contrário, no caso dos Supervisores/Coordenadores, logo após a grande maioria que expressa 

«satisfação» com o trabalho, seguem-se os que expressam «muita satisfação», não existindo 

nenhum inquirido que exprima «insatisfação». Conclui-se que o nível de satisfação é superior 

entre as chefias intermédias da empresa (Supervisores/Coordenadores), seguindo-se os 

Operadores, ambas as funções mais ligadas ao processo produtivo. 

Os inquiridos com um posicionamento hierárquico mais elevado (Directores e Responsáveis 

de Departamento), são os que apresentam níveis de satisfação com o trabalho mais baixos, 

seguindo-se os Técnicos e os Administrativos, o que também reforça a ideia de que os 

trabalhadores mais instruídos são os menos satisfeitos, dado que estas funções são, geralmente, 

ocupadas por pessoas mais escolarizadas. Esta também foi a conclusão tirada do Estudo de 

Satisfação realizado na empresa, pelo que, a Continental Mabor não segue a tendência da maior 

parte das empresas, onde as funções hierarquicamente mais elevadas tendem a apresentar 

maiores níveis de satisfação com o trablho. Por exemplo, segundo o estudo na União Europeia, 

"as pessoas que ocupam postos de trabalho de uma qualidade objectiva relativamente elevada 
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exprimem níveis de satisfação profissional consideravelmente mais importantes"114, não nos 

parece ser esta a realidade da empresa aqui estudada. 

Estes resultados conduzem-nos a refutar a hipótese de que trabalhadores com funções 

hierarquicamente mais elevada tendem a estar mais satisfeitos com o seu trabalho que os 

restantes. Parece-nos que a tendência avançada na nossa hipótese não é uma realidade da 

Continental Mabor e as explicações para tal vão muito a par com as avançadas quando 

abordamos o impacto do grau de instrução na satisfação com o trabalho, uma vez que, nas 

funções hierarquicamente mais elevadas ou qualificadas, tendem a estar os profissionais mais 

escolarizados. No entanto, no que se refere à função, avançamos com uma nova vertente, a 

ligação ao processo produtivo, constatando-se que são os trabalhadores que têm funções (de 

chefia ou não) mais directamente ligadas à produção (operadores e supervisores / 

coordenadores), que exprimem maior satisfação com o seu trabalho. No entanto, quando a 

questão é colocada directamente no inquérito, no que se refere à relação entre o facto de 

supervisionar ou ser responsável pelo trabalho de outras pessoas, constatamos que não existe 

qualquer significância, acontecendo o mesmo relativamente ao facto do trabalho executado estar 

ou não directamente ligado ao processo produtivo (sig. = 0,756), o que nos faz equacionar a 

existência de outras variáveis explicativas. 

Analisamos também o nível de satisfação com os diferentes factores e a importância que lhes 

é atribuída, tendo em consideração o tipo de função realizada. 

Quadro 4.34 

Teste Kruskal Wallis - Função dos inquiridos 
Satisf. com Satisf. com Satisf. com Import, dos Import, dos Import, dos 

Factores de factores de 
Factores Factores factores factores 

Interacção Interacção 
Pessoais Situacionais social Pessoais Situacionais Social 

Asymp. Sig. pjHSI 0,088 0,709 0,149 0,373 0,025 

Relativamente à Função/Tipo de trabalho, constatamos que apenas existe significância no 

que se refere à satisfação com os factores pessoais e situacionais, assim como com a 

importância atribuída aos factores de interacção social. 

Commission Européenne - Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des Affaires sociales ; 
L'emploi en Europe 2002- Evolution récente et perspectives. Luxembourg : Evres, 2002, pág 84 
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Quadro 4.35 
Comparação de médias - Função dos inquiridos 

Função dos inquiridos 

Operador de Supervisor Técnico, 
produção / de Técnico de ou (técnico adm. Director, Chefe 

máquina Manutenção Coordenador Administrativo e superior) de depart. Total 
Satisf. com Factores 

Pessoais 3,608 3,482 3,836 3,467 3,528 3,350 3,596 
Satisf. com Factores 

Situacionais 3,504 3,595 3,781 3,313 3,549 3,848 3,537 
Satisf. com Factores de 

Interacção Social 3,803 3,840 3,960 3,722 3,801 3,917 3,818 
Import, dos factores 

Pessoais 4,279 3,995 4,264 4,400 4,188 4,400 4,248 
Import, dos factores 

Situacionais 4,131 4,007 4,289 4,394 4,251 4,409 4,152 
Import, dos factores de 

Interacção Social 4,176 3,940 4,398 4,444 4,350 4,354 4,192 

Os Directores e Responsáveis de departamento, juntamente com os Supervisores/ 

Coordenadores são, tendencialmente, os mais satisfeitos com o factores situacionais, no entanto 

não existe uma relação significativa com a importância relativamente a este tipo de factores, 

apesar da média de importância atribuída por este grupo a estes factores ser superior à atribuída 

pelas restantes funções. Esta tendência para uma maior satisfação com os factores situacionais 

por parte dos trabalhadores com funções hierarquicamente mais elevadas e de chefia, parece 

reforçar a ideia de que a maioria dos quadros constrói a sua satisfação em tomo dos factores 

intrínsecos e a base da hierarquia em factores extrínsecos. Os factores de ordem extrínseca 

tendem a apresentar maiores níveis de satisfação quando a hierarquia é percorrida de baixo para 

cima, o que nos poderá levar a concluir que as correlações dos aspectos de carácter menos 

material e básico são significativamente mais elevadas junto das pessoas com funções de chefia 

que junto dos operários, o que se poderá também dever ao facto destes terem mais 

oportunidades de obter resultados e poderem envolver-se mais em tarefas interessantes e ricas 

em conteúdo. 

Relativamente à importância atribuída aos factores de interacção social, constatamos que os 

Administrativos atribuem, comparativamente com outras funções, pouca importância a este tipo 

de factores, pelo que o relacionamento com os «outros» no local de trabalho não é tão 

importante para este grupo funcional como para os restantes. 

No que se refere ao facto de estar, ou não, directamente ligado ao processo produtivo, 

constatamos que os valores não têm significância, logo, ao contrário do que equacionamos 
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anteriormente, este aspecto parece não influenciar a satisfação e a importância atribuída aos 

diferentes factores de satisfação. Relativamente ao facto de supervisionarem ou serem 

responsáveis pelo trabalho de outras pessoas, apenas encontramos significância no que se 

refere à satisfação com os factores situacionais, sendo a satisfação consideravelmente maior 

entre os que exercem funções de supervisão, o que pode ser explicado pelo próprio tipo de 

função que executam, pautado por uma maior autonomia, diversidade, poder e influência do que 

os restantes. 

A este propósito, consideramos nesta investigação que as características da função realizada 

têm impactos na satisfação com o trabalho. "O nível de satisfação é tanto maior quanto se 

executam funções que permitam uma maior autonomia, maior significado, poder de decisão e 

influência, criatividade, mas também com condições ambientais e de segurança adequadas". 

Alguns autores defendem que não é claro que as características do trabalho realmente 

conduzam à satisfação com o mesmo, sendo possível constatar a possibilidade oposta de que a 

satisfação com o trabalho afecta a percepção das pessoas face às características do trabalho. 

No entanto, consideramos que as pessoas podem ser motivadas pela satisfação intrínseca que 

encontram no seu trabalho, nomeadamente pela variedade das tarefas, identidade e significado 

da função e autonomia, entre outros aspectos. Defendemos que, pelo menos, a satisfação com o 

trabalho tende a ser maior quando as pessoas têm as caracteristicas do trabalho que preferem. 

Antes de mais, podemos tirar algumas conclusões, analisando os indicadores de satisfação a 

que os trabalhadores de Continental Mabor atribuem mais importância. Um dos factores mais 

valorizados é, precisamente, a responsabilidade e controlo sobre o trabalho que executam. No 

entanto, os outros factores que se referem a características da função (factores situacionais), 

aparecem muito depois de outros de carácter pessoal ou de interacção social, sendo de referir 

que a variedade do trabalho é um dos factores menos valorizado, assim como não são muito 

valorizadas a oportunidade de usar habilidades e aplicar conhecimentos, a participação na 

tomada de decisões e a criatividade do trabalho. 

A análise dos Quadros 4.36 e 4.37, conduz-nos a tirar algumas conclusões relativamente ao 

nível global de satisfação dos trabalhadores, tendo em conta a forma como vêm a função que 

executam e o seu próprio posto de trabalho. Foram colocadas aos inquiridos questões relativas a 

alguns aspectos que caracterizam, ou não, o seu trabalho (ou seja, até que ponto se aplicam à 

sua realidade), tendo esta informação sido cruzada com o nível global de satisfação que sentem 

face ao trabalho. 
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Quadro 4.36 
Nível global de satisfação e caracterização da função 

Caract. da Função Nível global de satisfação com o trabalho 

Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satisf, 
nem insatisf. Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Total 

A minha função permite que faça coisas diferentes e diversificadas (n = 312) 

Nada aplicável % linha 

% coluna 

19,4 

30,4 

27,8 

14,9 

47,2 

8,6 

5,6 

8,7 

100,0 

11,5 

Pouco aplicável % linha 

% coluna 

1,0 
50,0 30,4 

24,8 

37,3 

59,4 

30,5 

7,9 

34,8 

100,0 

32,4 

Aplicável % linha 

% coluna 

5,6 

26,1 

21,3 

34,3 

68,5 

37,6 

4,6 

21,7 

100,0 

34,6 

Muito aplicável % linha 

% coluna 

1,9 

50,0 

3,8 

8,7 

13,5 

10,4 

71,2 

18,8 

9,6 

21,7 

100,0 

16,7 

Totalmente aplicável % linha 

% coluna 

6,7 

4,3 

13,3 

3,0 

60,0 
4,6 

20,0 

13,0 

100,0 

4,8 

Total % linha 

% coluna 

0,6 

100,0 

7,4 

100,0 

21,5 

100,0 

63,1 

100,0 

7,4 

100,0 

100,0 

100,0 

0,147 

Tenho autonomia na realização do meu trabalho. Posso decidir por mim próprio como realizar o meu trabalho 
(n = 311)  

Nada aplicável % linha 
% coluna 

16,7 
13,0 

33,3 
9,0 

33,3 
3,1 

16,7 
13,0 

100,0 
5,8 

Pouco aplicável % linha 
% coluna 

1,6 
50,0 

7,9 
21,7 

23,8 
22,4 

65,1 
20,9 

1,6 
4,3 

100,0 
20,3 

Aplicável % linha 
% coluna 

0,7 
50,0 

7,0 
43,5 

22,4 
47,8 

65,7 
48,0 

4,2 
26,1 

100,0 
46,0 0,037 

Muito aplicável % linha 
% coluna 

3,0 
8,7 

18,2 
17,9 

62,1 
20,9 

16,7 
47,8 

100,0 
21,2 

Totalmente aplicável % linha 
% coluna 

14,3 
13,0 

9,5 
3,0 

66,7 
7,1 

9,5 
8,7 

100,0 
6,8 

Total % linha 
% coluna 

0,6 
100,0 

7,4 
100,0 

21,5 
100,0 

63,0 
100,0 

7,4 
100,0 

100,0 
100,0 

O meu trabalho é um conjunto de partes devidamente identificadas que constituem um todo. Constituí uma 
unidade com um princípio e fim lógico (n = 308) 

Nada aplicável % linha 20,0 60,0 20,0 100,0 
% coluna 4,3 4,5 0,5 1,6 

Pouco aplicável % linha 12,5 50,0 37,5 100,0 
% coluna 8,7 11,9 3,1 5,2 

Aplicável % linha 5,9 25,7 63,8 4,6 100,0 
% coluna 39,1 58,2 49,7 33,3 49,4 

Muito aplicável % linha 1,1 8,9 14,4 67,8 7,8 100,0 
% coluna 50,0 34,8 19,4 31,3 33,3 29,2 

Totalmente aplicável % linha 2,2 6,7 8,9 66,7 15,6 100,0 
% coluna 50,0 13,0 6,0 15,4 33,3 14,6 

Total % linha 0,6 7,5 21,8 63,3 6,8 100,0 
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0,008 
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Os trabalhadores que consideram a frase "a minha função permite que faça coisas diferentes 

e diversificadas" totalmente aplicável à sua realidade estão, na sua maioria, «satisfeitos» ou 

«muito satisfeitos» com o seu trabalho, não existindo nenhum caso de indivíduos «muito 

insatisfeitos» e apenas 6,7% «insatisfeitos». Já no que se refere aos que consideram esta frase 

«muito aplicável» à sua função, a maioria também se considera satisfeita com o seu trabalho. No 

entanto, o teste de x2 indica-nos que a relação entre estas duas variáveis não é significativa 

(0,147), pelo que não é empiricamente validada, o que se poderá explicar pela própria natureza 

do trabalho desempenhado pela maioria dos inquiridos (operadores de produção), que não 

esperam executar tarefas muito diferentes e diversificadas, pelo que este aspecto não contribuirá 

muito para o seu nível de satisfação com o trabalho. 

Já no que se refere à autonomia percepcionada na realização do trabalho, também é 

constatada a sua significância para a satisfação dos nossos inquiridos com o trabalho ( x2 = 

0,037). 

Relativamente à frase "o meu trabalho é um conjunto de partes devidamente identificadas 

que constituem um todo. Constitui uma unidade com um princípio e fim lógico", o nível de 

satisfação com o trabalho tende a aumentar à medida que esta frase se toma mais aplicável à 

realidade da função dos nossos inquiridos, sendo a relação entre esta característica da função e 

o nível global de satisfação dos trabalhadores significativa. 

O facto das capacidades dos inquiridos serem bem aproveitadas na empresa, apresenta uma 

relação bastante significativa com o nível global de satisfação. Grande parte dos inquiridos que 

considera esta realidade "totalmente aplicável" ao seu trabalho encontra-se "satisfeito" e "muito 

satisfeito" com o trabalho. A maioria dos trabalhadores que considera que as suas capacidades 

não são aproveitadas na empresa considera-se "nem satisfeito, nem insatisfeito", ou mesmo 

"insatisfeito". 

A afirmação "o meu trabalho exige a utilização de diversas habilidades e talentos" também é 

significativa na sua relação com a satisfação global, constatando-se que os inquiridos que 

consideram esta frase "nada aplicável" ao seu trabalho, consideram-se "insatisfeitos" e 

"satisfeitos" com o seu trabalho e os que a consideram "pouco aplicável" são o grupo com maior 

peso de inquiridos "insatisfeitos" com o seu trabalho. De resto, constatamos uma tendência para 

o nível de satisfação aumentar entre os que consideram esta frase "aplicável" ao seu trabalho. 

133 



As minhas capacidades estão bem aproveitadas na empresa (n = 307)  

Nada aplicável % linha 6,3 18,8 62,5 12,5 100,0 

% coluna 50,0 13^6 H 9 \0 ^ 2 

Pouco aplicável % linha 14,8 32,1 49,4 3,7 100,0 

% coluna 54,5 38,8 20,6 13,6 26,4 

Aplicável % linha 0,7 4,4 18,4 69,1 7,4 100,0 

% coluna 50,0 27,3 37,3 48,5 45,5 44,3 

Muito aplicável % linha 1,6 8,1 77,4 12,9 100,0 

% coluna 4,5 7,5 24,7 36,4 20,2 

Totalmente aplicável % linha 8,3 83,3 8,3 100,0 

% coluna 15 52 4J> 3,9 

O meu trabalho exige a utilização de diversas habilidade e talentos(n = 311)  

Nada aplicável % linha 5Õfi 5Õ^Õ 100,0 
% coluna 8,7 1 ^ 1^3 

Pouco aplicável % linha 16,4 23,9 55,2 4,5 100,0 
% coluna 47,8 23,9 18,9 13,0 21,5 

Aplicável % linha 3,6 21,9 68,6 5,8 100,0 
% coluna 21,7 44,8 48,0 34,8 44,1 

Muito aplicável % linha 1,1 5,7 20,7 59,8 12,6 100,0 
% coluna 50,0 21,7 26,9 26,5 47,8 28,0 

Totalmente aplicável % linha 6,3 18,8 68,8 6,3 100,0 
% coluna 50,0 45 5£ 4J3 5,1 

O meu trabalho é realizado principalmente em grupo (n = 311) 

Nada aplicável % linha " ~ 23,3 26,7 43,3 6,7 100,0 
% coluna 30,4 11,9 6fi 87 9̂ 5 

Pouco aplicável % linha 
% coluna 

1,4 
50,0 

5,4 
17,4 

28,4 
31,3 

56,8 
21,4 

8,1 
26,1 

100,0 
23,8 

Aplicável % linha 
% coluna 

0,8 
50,0 

8,5 
47,8 

19,2 
37,3 

66,9 
44,4 

4,6 
26,1 

100,0 
41,8 

Muito aplicável % linha 
% coluna 

2,0 
4,3 

20,4 
14,9 

65,3 
16,3 

12,2 
26,1 

100,0 
15,8 

Totalmente aplicável % linha 10,7 78,6 10,7 100,0 
% coluna 4,5 11,2 13^0 9£_ 

O facto do trabalho que os inquiridos executam ser realizado, ou não em grupo, também 

apresenta uma relação significativa com a satisfação global. Os trabalhadores que referem não 

trabalhar em grupo, apresentam níveis de satisfação mais baixos que os restantes, pelo que o 

trabalho em equipa parece assumir um impacto positivo na satisfação dos trabalhadores da 

Continental Mabor. 

Existe, também, uma tendência para o nível de satisfação com o trabalho aumentar à medida 

que os inquiridos consideram que no seu local de trabalho existem condições ambientais 

adequadas. É entre os que consideram que no seu trabalho não existem mesmo condições 

ambientais adequadas que encontramos uma maior percentagem de pessoas «insatisfeitas» com 

o seu trabalho e nenhuma pessoa está «muito satisfeita». Relembramos que as boas condições 

ambientais não eram uma realidade percepcionada por uma boa parte dos trabalhadores da 

Continental Mabor, o que poderá ter impactos negativos no seu nível global de satisfação. 
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Quadro 4. 37 
Nível global de satisfação e caracterização da função (higiene e segurança) 

Nível global de satisfação com o trabalho Total X2 

Muito Nemsatisf., Muito 
Caract. da Função insatisfeito Insatisfeito nem insatisf. Satisfeito satisfeito 

No meu local de trabalho existem condições ambientais adequadas (n = 312)  
Nada aplicável % linha 25,0 37,5 37,5 100,0 

% coluna 17,4 9fi ^ 0 5/I 

Pouco aplicável % linha 1,4 7,2 24,6 63,8 2,9 100,0 

% coluna 50,0 21,7 25,4 22,3 8,7 22,1 

Aplicável % linha 6,9 22,0 63,6 7,5 100,0 

% coluna 52,2 56,7 55,8 56,5 55,4 

Muito aplicável % linha 2,3 2,3 11,4 68,2 15,9 100,0 

% coluna 50,0 4,3 7,5 15,2 30,4 14,1 

Totalmente aplicável % linha 10,0 10,0 70,0 10,0 100,0 

% coluna 4^3 1̂ 6 3J3 4̂ 3 3,2 

No meu trabalho não corro riscos para a minha saúde (n = 312)  
Nada aplicável % linha 11,6 34,9 53,5 100,0 

% coluna 21,7 22,4 11,7 13JÎ 
Pouco aplicável % linha 0,9 7,7 23,1 60,7 7,7 100,0 

% coluna 50,0 39,1 40,3 36,0 39,1 37,5 

Aplicável % linha 4,3 17,9 70,1 7,7 100,0 

% coluna 21,7 31,3 41,6 39,1 37,5 

Muito aplicável % linha 4,0 12,0 8,0 60,0 16,0 100,0 

% coluna 50,0 13,0 3,0 7,6 17,4 8,0 

Totalmente aplicável % linha 10,0 20,0 60,0 10,0 100,0 

% coluna 4J3 3$ 3$ 4J 3 ^ 

No que se refere ao facto de no seu posto de trabalho os indivíduos não correrem riscos para 

a saúde, constatamos que a relação com o nível global de satisfação não é significativa, pelo que 

apesar de, como verificamos anteriormente não ser um aspecto bem avaliado por parte dos 

trabalhadores, ainda assim, não tem um peso significativo na sua satisfação global com o 

trabalho. 

Através da análise das correlações entre estas variáveis que caracterizam a função dos 

inquiridos e o nível global de satisfação com o trabalho, concluímos que o aspecto que exerce 

maior influência sobre o nível global de satisfação é o facto das capacidades serem bem 

aproveitadas na empresa, ou seja, quanto mais o indivíduo tem esta percepção, maior tende a 

ser a sua satisfação com o trabalho. A que menos se correlaciona é a oportunidade de utilizarem 

habilidades ou talentos diversificados, o que significa que este aspecto não tem muito impacto 

sobre o seu nível global de satisfação. Não deixa de ser curioso este resultado, pois o facto das 

capacidades dos trabalhadores serem bem aproveitadas na empresa tem impacto no seu nível 

global de satisfação e, no entanto, o facto de utilizarem diversas habilidades e talentos não tem 

esse impacto, pelo que mesmo este último aspecto não sendo importante e a utilização das suas 

capacidades não sendo diversificada, consideram que as suas capacidades são bem 

aproveitadas. Parece-nos que grande parte dos trabalhadores sente que as suas capacidades 
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são bem aproveitadas, mas tal não implica, necessariamente, a aplicação de habilidades e 

talentos diversificados. As capacidades não têm de ser diversificadas para que tenham impacto 

positivo na satisfação, o que poderá estar relacionado com a natureza da das funções da maior 

parte dos inquiridos, mais especializadas e pouco diversificadas. 

Quadro 4.38 
Correlação entre o nível global de satisfação e as características da função/posto de 

t rabalho Nível global de 
satisfação com o 

trabalho 
Spearman's rho Nível global de satisfação com o trabalho Correlation coeficient 

Sig. (2-tailed) 
1,000 

Correlation coeficient 
Sig. (2-tailed) 

0,203 
000 

Correlation coeficient 
Sig. (2-tailed) 

0,165 
0,003 

Correlation coeficient 
Sig. (2-tailed) 

0,388 
0,000 

Correlation coeficient 
Sig. (2-tailed) 

0,156 
0,006 

Correlation coeficient 

Sig. (2-tailed) 

0,205 

0,000 
Correlation coeficient 
Sig. (2-tailed) 

0,134 
0,018 

Correlation coeficient 
Sig. (2-tailed) 

0,193 
0,001 

Correlation coeficient 
Sig. (2-tailed) 

0,162 
0,004 

No meu local de trabalho existem condições ambientais 
adequadas  
A minha função permite que faça coisas diferentes e 
diversificadas  
As minhas capacidades estão bem aproveitdas na empresa Correlation coeficient 

Tenho autonomia na realização do meu trabalho. Posso 
decidir por mim próprio como realizar o meu trabalho  
O meu trabalho é um conjunto de partes devidamente 
identificadas que constituem um todo. Constitui uma unidade 
com um princípio e fim lógico  
O meu trabalho exige a utilização de diversas habilidades e Correlation coeficient 
talentos  
O meu trabalho é realizado principalmente em grupo 

No meu trabalho não corro riscos para a minha saúde 

Resumindo, constatamos que todas as características analisadas, excluindo o facto de a 

função permitir que faça coisas diferentes e diversificadas e os riscos que correm para a saúde, 

apresentam uma relação significativa com o nível global de satisfação. Hackman e Lawler115, 

constataram no seu estudo efectuado numa companhia telefónica, que, quanto mais aspectos 

como a variedade, autonomia, identidade, e outros estão presentes, mais os trabalhadores se 

consideram satisfeitos. Foi esta, também, a tendência encontrada na Continental Mabor, o que 

nos permite validar a hipótese de que o nível de satisfação é tanto maior quanto se executam 

funções que permitem uma maior autonomia, maior significado, poder de decisão e influência, 

criatividade, mas também condições ambientais e de segurança adequadas. No entanto, dos 

aspectos que consideramos nesta hipótese, os que menos se relacionam com a satisfação global 

com o trabalho são o facto de, na sua função, os trabalhadores fazerem coisas diferentes e 

diversificadas e o facto de percepcionarem que correm riscos para a sua saúde. 

Comcluindo, o nível global de satisfação dos trabalhadores da Continental Mabor tende a ser 

superior entre aqueles que consideram que a sua função se caracteriza por estes aspectos. São 

J. R. Hackman; E. Lawler - Employees reactions to the job characteristics, appl. Psychology Monog., 55, n°3, 1971, 
pp. 259-286. 
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as necessidades de auto-estima de que nos fala Maslow que estão aqui presentes e que 

motivam os trabalhadores a dar o máximo no seu trabalho. 

Também analisamos até que ponto o facto dos inquiridos acharem que podem influência 

sobre alguns aspectos do seu trabalho tem implicações no seu nível de satisfação. 

Quadro 4.39 
Nível global de satisfação e Influência exercida pelos trabalhadores 

Até que ponto considera que pode 
influenciar: 

Nível global de satisfação com o trabalho 
Muito satisf., nem Muito 

insatisfeito Insatisfeito insatisf. Satisfeito satisfeito 

Total x2 

A organização do seu trabalho (n = 310) 

Não tem influência % linha 
% coluna 

100,0 
4,3 

100,0 
0,3 

Tem pouca influência % linha 
% coluna 

6,7 
4,3 

33,3 
7,5 

60,0 
4,6 

100,0 
4,8 0,212 

Tem alguma influência % linha 
% coluna 

0,7 
50,0 

8,1 
52,2 

21,6 
47,8 

61,5 
46,4 

8,1 
54,5 

100,0 
47,7 

Tem muita influência % linha 
% coluna 

0,7 
50,0 

6,2 
39,1 

20,5 
44,8 

65,8 
49,0 

6,8 
45,5 

100,0 
47,1 

O conteúdo do seu trabalho (n = 309) 

Não tem influência % linha 
% coluna 

42,9 
13,0 

28,6 
3,0 

14,3 
0,5 

14,3 
4,5 

100,0 
2,3 

Tem pouca influência % linha 
% coluna 

10,3 
17,4 

28,2 
16,4 

61,5 
12,3 

100,0 
12,6 0,002 

Tem alguma influência % linha 
% coluna 

1,1 
100,0 

8,5 
65,2 

23,3 

61,2 

58,5 
52,8 

8,5 
68,2 

100,0 
57,0 

Tem muita influência % linha 
% coluna 

1,1 
4,3 

14,9 
19,4 

77,0 
34,4 

6,9 
27,3 

100,0 
28,2 

As suas promoções (n = = 310) 

Não tem influência % linha 

% coluna 

2,9 

50,0 

17,1 

26,1 

28,6 

14,9 

45,7 

8,2 

5,7 

9,1 

100,0 

11.3 

Tem pouca influência % linha 

% coluna 

10,6 

39,1 

24,7 

31,3 

60,0 

26,2 

4,7 

18,2 

100,0 

27,5 0,059 

Tem alguma influência % linha 

% coluna 

0,8 

50,0 

4,7 

26,1 

18,1 

34,3 

70,1 

45,6 

6,3 

36,4 

100,0 

41,1 

Tem muita influência % linha 

% coluna 

3,2 

8,7 

21,0 

19,4 

62,9 

20,0 

12,9 

36,4 

100,0 

20,1 

I As relações com os seus superiores (n = 309) 

Não tem influência % linha 

% coluna 

14,3 

4,3 

71,4 

7,5 

14,3 

4,5 

100,0 

2,3 

Tem pouca influência % linha 

% coluna 

8,9 

17,4 

37,8 

25,4 

51,1 

11,7 

2,2 

4,5 

100,0 

14,5 

Tem alguma influência % linha 

% coluna 

0,6 

50,0 

9,4 

65,2 

19,4 

46,3 

64,4 

52,6 

6,3 

45,5 

100,0 

51,6 

0,002 

Tem muita influência % linha 

% coluna 

1,0 
50,0 

3,1 
13,0 

14,3 

20,9 

71,4 

35,7 

10,2 

45,5 

100,0 

31,6 
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Há uma tendência para o nível de satisfação aumentar à medida que o trabalhador 

percepciona uma maior influência sobre o conteúdo do trabalho e para o peso dos indivíduos 

insatisfeitos com o trabalho ser maior entre os que acham que têm pouca influência. 

Já o impacto do facto dos trabalhadores influenciarem a organização do seu trabalho sobre a 

satisfação com o mesmo não são significativos, pelo que não podemos dizer que exerça 

influência sobre o nível global de satisfação com o trabalho. 

Quadro 4.40 
Correlação entre nível global de satisfação e influência exercida 

Nível geral de satisfação 
com o trabalho 

, . _ Correlation Coefficient 0,057 
Ate que ponto considera que podeinfluenciar a 
organização do seu trabalho? Sig. (2-ta,led) 0,316 

N 310 
. . . Correlation Coefficient 0,202 

Ate que ponto considera que pode influenciar o 
conteúdo do seu trabalho? S i9 &—*> W ° ° 

N 309,0 
, . _ Correlation Coefficient 0,188 

Ate que ponto considera que pode influenciar as 
c M , c n r l n , « a c Sig. (2-tailed) 0,001 
suas promoções " ' ' 

N 309 
A*A „ . . „ „ „ „ * „ ^ ; J „ , ^ „ . . i „ ; „« . , „ „~ ; „ , ~„ Correlation Coefficient 0,229 
Ate que ponto considera que pode influenciar as 
relações com os seus superiores *>ig. (2-tailed) 0,000 

N 310 
Spearman's rho "Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

Analisando a correlação entre o nível global de satisfação com o trabalho e a influência 

exercida sobre os quatro aspectos considerados, constatamos, uma vez mais, que exceptuando 

a influência sobre a organização do trabalho, as restantes são significativas, sendo a que mais se 

correlaciona a influência sobre as relações com o superior hierárquico e a influência sobre o 

conteúdo do seu trabalho. Indivíduos que consideram influenciar estes dois aspectos do âmbito 

do seu trabalho, apresentam níveis globais de satisfação com o trabalho superiores. 

Concluindo, parece-nos, que as necessidades de auto-estima e auto-realização estão, na sua 

maioria, satisfeitas na empresa. Segundo Maslow116, dada a dependência destas necessidades 

face à receptividade dos outros, são as mais difíceis de satisfazer mas também são as mais 

maduras e construtivas para a organização, pois aumentam o ego dos trabalhadores e o seu 

A. M. M a s l o w - o p . cit. 
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investimento crescente no trabalho, pelo que nos parece que lhes deverá ser dada atenção por 

parte das empresas enquanto potenciadoras dos níveis de satisfação dos seus trabalhadores. 

Também segundo a Teoria de Herzberg, estes aspectos que se referem ao conteúdo, às 

tarefas e deveres relacionados com o cargo são os verdadeiros factores motivacionais e 

assumem um efeito duradoiro na satisfação e produtividade. Assumindo esta perspectiva 

poderíamos concluir que os trabalhadores da Continental Mabor percepcionam a sua função com 

um conteúdo desafiador e estimulante, o que constitui um factor de motivação. Tal poderá indicar 

que, decorrente da natureza das próprias funções, apesar de serem visíveis alguns limites face 

ao seu conteúdo, existe na empresa uma certa preocupação com o enriquecimento das tarefas 

realizadas, pela tentativa de ampliar responsabilidades, objectivos e desafios. Tal é visível, por 

exemplo, na elaboração de «grelhas de polivalência», com o objectivo de incentivar a 

polivalência dos trabalhadores e a rotação entre funções. 

4.3.4. Satisfação com o trabalho e expectativas dos inquiridos face ao trabalho 

Nesta investigação, partimos do princípio que as expectativas dos trabalhadores 

relativamente ao seu trabalho, ou seja o que dele esperam, também têm impacto no seu nível 

global de satisfação. 

Questionamos os nossos inquiridos se consideram que o trabalho que desenvolvem 

actualmente corresponde às suas expectativas e quais as expectativas que têm de, a curto 

prazo, virem a ser promovidos ou terem um aumento salarial. Verificamos que 67,4% dos 

inquiridos consideram que o trabalho que realizam corresponde às suas expectativas. Destes, 

10% sente-se «muito satisfeitos» com o seu trabalho, 74,2% «satisfeitos» e 13,9% «nem 

satisfeitos nem insatisfeitos». Dos trabalhadores que referiram que o trabalho que realizam 

actualmente não corresponde às suas expectativas, apenas 2% se consideram «muito 

satisfeitos» com o seu trabalho, 39,6% «satisfeitos», 37,6% «nem satisfeitos, nem insatisfeitos» e 

19,8% «insatisfeitos». 
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Quadro 4.41 
Nivel global de satisfação com o trabalho e expectativas face ao trabalho 

Nível geral de satisfação com o trabalho 

0 trabalho 

Muito Nem satisf., 
insatisfeito Insatisfeito nem insatisf Satisfeito 

que realiza actualmente corresponde ás suas expectativas? 

Muito 
satisfeito Total x2 

sim % linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

adida consid 

0,5 
50,0 

1,4 
13,0 

13,9 
43,3 

74,2 
79,5 

10,0 
91,3 

100,0 
67,4 

Não 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

adida consid 

1,0 
50,0 

19,8 
87,0 

37,6 
56,7 

39,6 
20,5 

2,0 
8,7 

100,0 
32,6 

0,000 

Em que m 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

adida consid era provável vir a ser promovido em breve ? 

Nada 
Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 

% coluna 

sdida consid 

1,1 
50,0 

7,7 
30,4 

25,3 
34,3 

60,4 
28,5 

5,5 
21,7 

100,0 
29,5 

Pouco 
Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 

% coluna 

sdida consid 

7,4 
52,2 

20,2 
49,3 

63,8 
53,9 

8,6 
60,9 

100,0 
52,9 

Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 

% coluna 

sdida consid 

2,1 
50,0 

6,4 
13,0 

21,3 
14,9 

63,8 
15,5 

6,4 
13,0 

100,0 
15,3 

0,927 

Muito 
Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 

% coluna 

sdida consid 

14,3 
4,3 

14,3 
1,5 

b/,1 
2,1 

14,3 
4,3 

100,0 
2,3 

Em que m 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 

% coluna 

sdida consid 
era provável vir a ter um aumento em breve? 

Nada 
Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

3,8 
50,0 

11,5 
13,0 

34,6 
13,6 

46,2 
6,2 

3,8 
4,3 

100,0 
8,4 

Pouco 
Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

7,6 
34,8 

28,6 
45,5 

59,0 
32,0 

4,8 
21,7 

100,0 
34,1 0,011 

Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

5,4 
34,8 

14,8 
33,3 

69,8 
53,6 

10,1 
65,2 

100,0 
48,4 

Muito 
Provável 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

3,6 
50,0 

14,3 
17,4 

17,9 
7,6 

57,1 
8,2 

7,1 
8,7 

100,0 
9,1 

Há, pois, uma tendência para o nível global de satisfação com o trabalho ser superior entre 

os indivíduos que percepcionam que o seu trabalho corresponde às suas expectativas. Todavia 

as expectativas face à possibilidade de virem a ser promovidos em breve não exercem influência 

significativa no nível global de satisfação dos inquiridos. Por outro lado, a significância com a 

possibilidade de virem a ter um aumento em breve já é considerável, tendo impacto no nível 

global de satisfação, o que se poderá dever ao facto de, no contexto da empresa, a possibilidade 

de serem aumentados ser mais realista ou provável do que virem a ser promovidos, causando 

maiores expectativas, logo, um maior impacto na satisfação dos trabalhadores. 
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Quadro 4.42 
Correlação entre o nível global de satisfação e as expectativas dos indivíduos 

Em que Em que 
medida medida 

considera considera 
provável vir provável vir 

a ser a ter um 
promovido aumento 
em breve em breve 

Nível global de satisfação Correlation Coefficient ,048 ,150" 
com o trabalho Sig. (2-tailed) ,405 ,008 

N 308 308 

.Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

Confirmando os resultados anteriores, também na análise da correlação entre o nível global 

de satisfação com o trabalho e a possibilidade de virem a ser promovidos ou terem um aumento 

em breve, constata-se que ambos os aspectos apresentam uma correlação positiva, no entanto 

apenas é significativa a que se refere à possibilidade de vir a ter um aumento em breve. 

Tal como Ma Luísa Lima, Jorge Vala e Ma Benedita Monteiro e António Caetano117, 

concluímos que a relação entre a realização das expectativas e a satisfação com o trabalho é 

significativa, o que nos permite validar a hipótese teórica avançada. No entanto, o estudo destes 

autores demonstra que tal acontece principalmente no que se refere às características 

intrínsecas, enquanto no nosso estudo esta relação com o nível global de satisfação é muito mais 

forte relativamente à possibilidade de um aumento salarial do que de ser promovido em breve. 

Jorge Vala, Ma Luísa Lima, Ma Benedita Monteiro, António Caetano - Op. Cit. 
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4.4. Satisfação com a vida, emoções face ao trabalho, prestígio social, identidade, 

sociabilidades em contexto de trabalho e norma subjectiva 

A satisfação com a vida é, segundo Brites da Silva, "entendida como estado emocional que 

resulta de uma avaliação subjectiva da satisfação com aspectos concretos da vida quotidiana"118. 

Uma das hipóteses levantada nesta investigação defende que a satisfação com a vida em geral, 

e com aspectos específicos que dela fazem parte, tem impacto no nível de satisfação com o 

trabalho dos actores sociais. Ou seja, não são apenas aspectos sócio-demográficos ou 

directamente relacionados com o trabalho que interferem no nível de satisfação dos 

trabalhadores, mas também aspectos que extravasam as fronteiras do contexto laboral 

propriamente dito. 

Os actores sociais não devem ser descontextualizados de toda a realidade que os envolve, 

sendo socialmente situados. Assumindo esta premissa, procuramos estabelecer uma relação 

entre diferentes domínios da vida dos trabalhadores e a sua satisfação com o trabalho. No que 

se refere à satisfação com a vida, levantamos a hipótese de que, "quanto maior a satisfação com 

outros aspectos da sua vida, maior a tendência para o trabalhador estar satisfeito com o seu 

trabalho". 

Uma das questões colocadas no inquérito, pedia aos inquiridos que, entre cinco aspectos da 

vida social (família, amigos, tempos livres, trabalho e religião), assinalassem os dois a que 

atribuem mais importância. 

Quadro n° 4.43 
Importância atribuída a diferentes 

aspectos da vida social (%) 

Família 96,5 
Amigos 21,5 
Tempos livres g,8 
Religião 0,63 
Trabalho 68jí 

Relativamente à importância atribuída à família, constatamos que quase todos os inquiridos a 

consideraram como um dos dois domínios mais importantes da sua vida social, sendo poucos os 

que não lhe atribuíram esta importância. A família assume, para os trabalhadores desta empresa, 

um papel fundamental, sendo considerada central na sua vida social. 

118 Brites da Silva - op. cit, p.156 
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A situação inverte-se quando entramos no domínio dos amigos, pois apenas 21,51% dos 
inquiridos considerou que os amigos seriam um dos dois aspectos mais importantes da sua vida 
social. Também a importância relativa atribuída aos tempos livres é baixa, o que se acentua 
ainda mais quando passamos para o domínio da religião, um aspecto apenas assinalado por dois 
inquiridos. 

Finalmente, a análise do último domínio considerado, o trabalho, permite-nos concluir que 
este e a família são, para a grande maioria dos inquiridos, os aspectos mais importantes da sua 
vida social. De facto, o trabalho foi assinalado por 68,9% dos indivíduos, tendo sido apenas 
ultrapassado pela importância da família. Família e trabalho são, pois, os aspectos da vida social 
mais importante para os trabalhadores da Continental Mabor. 

Todavia, constatamos que a importância atribuída a qualquer um destes aspectos não 
apresenta uma relação significativa com o seu nível global de satisfação com o trabalho. 
Analisando a relação não com o nível global de satisfação mas com a satisfação e importância 
atribuída a cada um dos factores de satisfação, encontramos os resultados do quadro abaixo. 

Quadro 4.44 
Relação entre a importância atribuída a diferentes aspectos da vida social e satisfação e 

importância atribuída os diferentes factores de satisfação com o trabalho 

Importância Sat. Factores Sat. Factores Sat. Factores de Imp. Factores Imp. Factores Imp. Factores de 
atribuída a: Pessoais Situacionais Interacção Social Pessoais Situacionais Interacção social 

Família Sig 0,369 0,833 0,715 0,966 0,737 0,686 
Amigos Sig 0,018 0,018 0,958 0,707 0,601 0,059 
Tempos Livres Sig 0,079 0,099 0,010 0,411 0,420 0,088 
Trabalho Sig 0,001 0,001 0,020 0,440 0,124 0,430 
Religião Sig 0,208 0,487 0,085 0,201 0,299 0,036 

Não existe qualquer significância na relação entre a importância atribuída à família e os 

factores analisados, pelo que apesar de ser o aspecto mais relevante para os trabalhadores, não 

tem influencia no seu nível de satisfação face ao trabalho. 

Relativamente à importância atribuída aos amigos, verifica-se que apenas se relaciona 

significativamente com a satisfação com os factores pessoais e situacionais e com a importância 

atribuída aos factores de interacção social. São os trabalhadores que atribuem menor relevância 

aos amigos que se sentem mais satisfeitos com os factores de carácter pessoal ou situacional. 

Pelo contrário, são os que atribuem maior importância aos amigos que maior relevância atribuem 

aos factores de interacção social, o que poderá ser facilmente explicado, pois dão mais 

importância ao convívio e às relações de amizade, logo estão mais predispostos para o 
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desenvolvimento de sociabilidades também em contexto de trabalho. Já a importância atribuída 

aos tempos livres apresenta uma relação significativa com quase todos os aspectos, excepção 

feita à importância atribuída aos factores pessoais e situacionais. 

Relativamente à importância atribuída ao trabalho conclui-se que pessoas satisfeitas com os 

três tipos de factores de satisfação consideram o trabalho como um dos aspectos mais 

importantes da sua vida. 

Outra questão colocada no inquérito, referia-se ao grau de satisfação com diversos domínios 

da vida dos inquiridos (família, amigos mais próximos, estatuto profissional e estatuto social). 

Quadro 4.45 
Grau de satisfação relativamente a vários aspectos da vida (%) 

Grau de satisfação com ... 

Insatisfeito 0,6 
Nem satisfeito, nem insatisfeito 2,8 

a vida em família Satisfeito 34,2 
Muito satisfeito 61,1 
Ns/Nr 1,3 

Muito insatisfeito 0,6 
Insatisfeito 0,6 

os amigos mais próximos 
Nem satisfeito, nem insatisfeito 
Satisfeito 

8,5 
58,5 

Muito satisfeito 29,7 
Ns/Nr 1,9 

Muito insatisfeito 0,6 
Insatisfeito 7,3 

o estatuto Profissional 
Nem satisfeito, nem insatisfeito 
Satisfeito 

24,7 
55,4 

Muito satisfeito 10,8 
Ns/Nr 1,3 

Insatisfeito 3,2 
Nem satisfeito, nem insatisfeito 25,0 

o estatuto Social Satisfeito 61,4 
Muito satisfeito 8,5 
Ns/Nr 1,9 

(n = 316) 

Não só a família é o aspecto da vida social a que os trabalhadores atribuem maior 

importância, como é relativamente a esta que expressam uma maior satisfação. O domínio da 

vida social que se segue em termos de número de pessoa que se encontram muito satisfeitas é o 
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dos amigos mais próximos, seguindo-se o estatuto profissional e, finalmente, o estatuto social. 

No entanto, é de realçar que é na satisfação com os amigos mais próximos e com o estatuto 

profissional que encontramos um maior peso de «muito insatisfeitos», ainda que pouco 

considerável. 

Relacionando a satisfação com cada um destes aspectos da vida dos inquiridos e o nível 

global de satisfação com o trabalho, com vista a concluirmos se poderemos, ou não, validar a 

hipótese avançada, constatamos que há uma tendência para a satisfação com o trabalho 

aumentar à medida que aumenta o grau de satisfação com o estatuto profissional e com o 

estatuto social, precisamente os dois aspectos com os quais os trabalhadores da Continental 

Mabor estão menos satisfeitos, logo, os domínios em que se sentem menos satisfeitos são 

precisamente aqueles que mais impacto exercem na satisfação com o trabalho, o que poderá 

influenciar negativamente o nível global de satisfação com o mesmo. 

A correlação tende a diminuir no que se refere ao grau de satisfação com os amigos mais 

próximos e não existe correlação significativa com o grau de satisfação com a família, pelo que, 

ao contrário do que acontece com o estatuto profissional e com o estatuto social, a família e os 

amigos mais próximos não têm grande impacto na satisfação com o trabalho dos nossos 

inquiridos. 

Para os trabalhadores da Continental Mabor, os aspectos menos relacionados com o trabalho 

e com o estatuto não têm um impacto considerável na satisfação com o trabalho, o que nos leva 

a concluir, ao contrário do que é defendido por Brites da Silva119, que os domínios da vida dos 

trabalhadores não relacionados de forma directa com o trabalho, não exercerão muita influência 

no nível de satisfação com o mesmo. Tal não nos permite validar a hipótese avançada de que 

quanto maior a satisfação com outros aspectos da sua vida, maior a tendência para estar 

satisfeito com o seu trabalho, uma vez que alguns destes aspectos não apresentam uma relação 

significativa com a satisfação face ao trabalho, principalmente os que se relacionam com a 

satisfação com a vida em família e com os amigos mais próximos, ou seja, os que não se 

relacionam tão directamente com a vida profissional. 

Rui Brites da Silva - op.cit 
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Quadro 4.46 
Correlação entre o nível global de satisfação com o trabalho e a satisfação com 

diversos domínios da vida dos inquiridos 

Nível global de satisfação 
com o trabalho 

Grau de satisfação com a vida em família 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 

0,028 
0,624 

N 309 

Grau de satisfação com os amigos mais Correlation Coefficient 0,112 
próximos Sig. (2-tailed) 0,049 

N 307 

Grau de satisfação com Estatuto Correlation Coefficient 0,508 
Profissional Sig. (2-tailed) 0,000 

N 309 
Correlation Coefficient 0,306 

Grau de satisfação com Estatuto Social Sig. (2-tailed) 0,000 
N 307 

Spearman's rho "Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
"Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 

Relacionando o nível de satisfação com estes domínios da vida e as características sócio-

demográficas dos nossos inquiridos (Quadro A.3, em anexo), constatamos, desde logo, que o 

grau de satisfação com a vida em família é superior entre as mulheres que entre os homens, 

acontecendo o inverso relativamente ao nível de satisfação com os amigos mais próximos. Tal 

poderá dever-se ao facto de as mulheres atribuírem, por força da divisão sexual do trabalho e do 

processo de socialização a que estão sujeitas, uma maior importância à família que os homens e 

uma menor importância às amizades fora do contexto familiar. No que se refere ao grau de 

satisfação com o estatuto profissional, verifica-se que o nível de satisfação é superior entre as 

mulheres e relativamente ao estatuto social a diferença entre os dois sexos é pouco acentuada. 

Um dos factores que poderá explicar esta tendência é o facto de os homens, tendencialmente 

mais exigentes e com objectivos mais ambiciosos em relação ao trabalho, não se sentirem 

suficientemente satisfeitos com o seu estatuto profissional porque terão por objectivo alcançar 

um estatuto ainda mais elevado. 

Tendo em consideração o nível de instrução, é apenas de referir que os trabalhadores mais 

escolarizados, são os que se sentem menos satisfeitos com a sua vida familiar e os menos 

escolarizados são os que exprimem um maior nível de satisfação com o estatuto profissional. 

Este último aspecto, poderá indicar que as pessoas menos instruídas da empresa, ainda assim, 

consideram que executam funções que lhes permitem ter um estatuto profissional satisfatório, 

mesmo exercendo, em princípio, funções de nível hierárquico inferior. 
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Quadro 4.47 
Grau de satisfação com diversos domínios da vida e características sócio-demográficas dos 

inquiridos (correlação) Grau de 
Grau de Grau de satisfação das 

Grau de satisfação com os satisfação com Grau de pessoas com que 
satisfação com a amigos mais Estatuto satisfação com trabalha 
vida em família próximos Profissional Estatuto Social directamente 

Correlation Coef. -0,026 -0,211 0,054 -0,035 -0,013 

Idade Sig. (2-tailed) 0,646 0,000 0,345 0,542 0,814 

N 312 310 312 310 310 

Correlation Coef. -0,124 0,079 -0,242 -0,103 -0,118 

Grau de instrução do próprio Slg. (2-tailed) 0,030 0,171 0,000 0,073 0,040 

N 307 305 307 305 305 

Spearman's rho •'Correlation is significant at the .01 level (2-taited). 
'Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 

Tendo presente a satisfação com estes cinco domínios da vida e as características dos 

inquiridos, constatamos que à medida que a idade aumenta, diminui a satisfação com os amigos 

mais próximos. No que se refere ao grau de instrução, há uma tendência para à medida que este 

aumenta, diminuir a satisfação com quase todos os aspectos considerados, principalmente a 

satisfação com o estatuto profissional, sendo a única excepção a satisfação com os amigos mais 

próximos. Este resultado reforça a ideia de que os trabalhadores mais instruídos da Continental 

Mabor não se sentem muito satisfeitos com o seu trabalho e com o estatuto que dele decorre, tal 

poderá dever-se ao facto de percepcionarem que o seu nível de instrução se deveria reflectir 

num trabalho mais rico em conteúdo, com melhores condições de trabalho e possibilidades de 

desenvolvimento profissional. 

Relativamente ao rendimento líquido mensal, constatamos que as correlações são negativas, 

ou seja, a satisfação com estes domínios da vida diminui à medida que o rendimento aumenta. 

No entanto, nenhuma delas é significativa, não nos permitindo tirar qualquer conclusão válida em 

termos empíricos. 

Quadro 4.48 
Grau de satisfação com diversos domínios da vida e características profissionais dos 

inquiridos (correlação) Grau de satisfação 
Grau de satisfação Grau de satisfação Grau de satisfação das pessoas com 

com a vida em com os amigos com Estatuto Grau de satisfação que trabalha 
família mais próximos Profissional com Estatuto Social directamente 

Tempo de trabalho na Continental 
Mabor 

Correlation Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,003 
0,951 
307 

-0,190 
0,001 
305 

-0,085 
0,137 
307 

-0,097 
0,091 
305 

-0,061 
0,290 
305 

Rendimento liquido mensal 
Correlation Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

-0,048 
0,405 
306 

-0,022 
0,704 
304 

-0,089 
0,121 
306 

-0,038 
0,510 
304 

0,023 
0,695 
304 

Spearman's rho 
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Também relacionamos o grau de satisfação com estes aspectos da vida com a 

caracterização da função dos nossos inquiridos. (Quadro A.4, em anexo). No que se refere à 

função, constatamos que os Operadores e Técnicos de Manutenção são os que apresentam 

maior número de pessoas «muito satisfeitas» com a vida em família. Os Supervisores/ 

Coordenadores são os que apresentam um maior número de trabalhadores «muito satisfeitos"» 

com o seu estatuto profissional, sendo, pelo contrário, os Técnicos (administrativos e superiores) 

que apresentam uma maior percentagem de trabalhadores «muito insatisfeitos» ou 

«insatisfeitos» com este aspecto. O nível de satisfação com o estatuto profissional também é 

ligeiramente superior entre os indivíduos directamente ligados ao processo produtivo, assim 

como entre os que exercem funções de supervisão. 

No entanto, realizando o teste de %2 com todas as variáveis consideradas, constatamos que 

apenas apresenta valores significativos a relação entre a função e o grau de satisfação com a 

vida em família e entre a antiguidade na função e grau de satisfação com a vida em família, com 

os amigos mais próximos e com o estatuto profissional. 

Quadro 4.49 

Satisfação com o trabalho e satisfação com diferentes aspectos da vida social 
(correlação) Graude 

Nível geral de Satisfação Grau de satisfação Grau de Grau de 
satisfação Satisfação Satisfação com factores satisfação com os satisfação satisfação 

com o com factores com factores de interacção com a vida amigos mais com Estatuto com Estatuto 
trabalho pessoais situacionais social em família próximos Profissional Social 

satisfação Correi. Coeff. 0,028 0,075 0,099 0,130 1,000 0,472 0,170 0,199 
Com a Vida Sig. (2-tailed) 0,624 0,186 0,082 0,022 0,000 0,003 0,000 

em família N 309 312 312 312 312 310 312 310 

satisfação 
com os 

CorreL Coeff. 0,112 0,131 0,129 0,326 0,472 1,000 0,198 0,228 satisfação 
com os Sig. <2 tailed) 0,049 0,021 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 

amidos N 307 310 310 310 310 310 310 310 

satisfação 
Estatuto 

Correi. Coeff. 0,508 0,521 0,556 0,451 0,170 0,198 1,000 0,556 satisfação 
Estatuto Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 

Profissional N 309 312 312 312 312 310 312 310 

satisfação 
Estatuto 

CorreL Coeff. 0,306 0,450 0,396 0.367 0,199 0,228 0,556 1,000 satisfação 
Estatuto Sig. <? tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 , 
Social N 307 310 310 310 310 310 310 310 

Spearman's rho "Gwrôtatlofi ia significant at tfio 01 levei (2-tailed) 

" Correlato on is significant atthe 05 levei (2-tailed} 

O Quadro 4.49 estabelece a correlação entre o nível global de satisfação, o nível de 

satisfação com os três factores de satisfação considerados e o grau de satisfação com a vida em 

família, com os amigos mais próximos, com o estatuto profissional e com o estatuto social. 

Como referimos anteriormente, há uma tendência para o nível global de satisfação com o 

trabalho ser considerável entre as pessoas que exprimem satisfação com o seu estatuto 

profissional e social. Analisando os diferentes factores de satisfação, concluímos que o tipo de 
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factor que mais se correlaciona com o grau de satisfação com a vida em família é a satisfação 

com os factores de interacção social. No que se refere à satisfação com os amigos mais 

próximos, correlaciona-se com os factores de interacção social, seguindo-se os pessoais e os 

situacionais, ou seja, pessoas satisfeitas com a família e amigos tendem a estar, antes de mais, 

satisfeitas com os factores de interacção social, sendo por ventura pessoas mais direccionadas 

para o relacionamento com os outros e para o convívio. 

As pessoas mais satisfeitas com os factores situacionais são, também, as mais satisfeitas 

com o seu estatuto profissional, o que poderá estar relacionado com o facto dos trabalhadores 

com tarefas mais diversificadas, mais criativas, com maior autonomia, se sentirem, decorrente do 

tipo de função realizada, com um estatuto profissional mais elevado. No que se refere à 

satisfação com o estatuto social, concluímos que a maior correlação é com os factores pessoais, 

seguindo-se os situacionais e de interacção social, todos eles significativos. 

Verificamos, uma vez mais, que a satisfação sentida com a vida em família e com os amigos 

mais próximos não exerce muita influência no nível global de satisfação com o trabalho. 

No contexto de trabalho, poderá haver uma tendência para os actores sociais se identificarem 

mais com determinados grupos (profissionais, funcionais, etários ou outros) ou mesmo com a 

própria empresa. No que se refere à identidade dos trabalhadores e tendo presente a importância 

que a Continental Mabortem enquanto empregadora no local onde está situada, avançamos com 

a seguinte hipótese: "A identidade com a emprese é a que mais se correlaciona com a satisfação 

com o trabalho". 

A identidade é uma marca de pertença a um colectivo, grupo ou categoria que permite aos 

indivíduos serem identificados pelos outros mas também identificarem-se na sua relação com 

eles. Ter ocupado determinado emprego ou definir-se como membro de determinada profissão 

confere ao indivíduo uma identidade social. O facto dos trabalhadores se identificarem mais ou 

menos com determinados grupos existentes na empresa ou com a própria empresa, também 

poderá ter influência no seu nível global de satisfação, razão pela qual, consideramos de todo o 

interesse realizar uma análise de questões relacionadas com a identidade dos trabalhadores. 

Questionamos os trabalhadores se, no que se refere ao trabalho, se identificam mais com o 

conjunto de pessoas com a mesma função, com o seu departamento ou com a empresa. 
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Gráfico 4.4 

Quando pensa no seu trabalho, identif ica-se mais. 

Ns/nr 

2,2% 

Com a sua empresa 

36,4% 

Com conj de pessoas 
com a mesma função 

34,2% 

Com o seu departame. 

27,2% 

Os trabalhadores da Continental Mabor identificam-se, antes de mais, com a empresa, 

seguindo-se o conjunto de pessoas que exercem a mesma função e, finalmente, o departamento. 

A empresa assume uma importância considerável na construção da identidade dos seus 

trabalhadores, assim como o grupo profissional. 

Tendo em conta este aspecto, procuramos saber de que forma cada uma destas 

«identidades» se relaciona com o nível global e parcial de satisfação e com a importância 

atribuída a cada factor de satisfação. No que se refere à relação com o nível global de satisfação, 

não existe significância na relação entre estas duas variáveis e, relativamente à satisfação 

parcial, apenas é significativa a relação com a satisfação com os três factores considerados, não 

com a importância que lhes é atribuída. 

Quadro 450 
Teste Kruskal Wallis - Identidade 

Satisf. Import. 
Satisf. com Import. dos 

Satisf. com Factores Import. dos factores 
com Factores de dos factores de 

Factores Situaciona Interacção factores Situaciona Interacção 
Pessoais is social Pessoais is Social 

Asymp. Sig. - Quando 
pensa no seu 

trabalho, identifica-se 
mais...  

0,005 0,034 0,040 0,241 0,320 0,134 
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O tipo de identidade que menos se relaciona com os factores pessoais é a que se refere à 

função e o que mais se relaciona é o que tem por base o departamento, ou seja, são as pessoas 

que mais se identificam com o departamento que mais satisfeitas se sentem com os factores de 

carácter pessoal. Relativamente à satisfação com os factores situacionais e de interacção social, 

a relação mais forte é com a identidade com a empresa, logo os trabalhadores que têm como 

pilar da sua identidade profissional o facto de trabalharem na Continental Mabor, têm tendência a 

sentir satisfação com aspectos mais direccionados para o conteúdo do seu trabalho e para os 

relacionamentos e sociabilidades em contexto de trabalho. 

Quadro 451 
Identidade e satisfação com os três tipo de factores 

Com o 
conj. pessoas que Com o seu Com a sua 
exerce a mesma departamento empresa 

função 
Satisf. com Factores 

Pessoais 3,504 3,671 3,625 3,596 
Satisf. com Factores 

Situacionais 3,434 3,574 3,599 3,534 
Satisf. com Factores 
de Interacção social 3,734 3,848 3,881 3,820 

Pela análise dos dados, concluímos que não podemos validar a hipótese avançada, uma vez 

que não há uma relação significativa desta variável com o nível global de satisfação com o 

trabalho, no entanto não podemos negar a tendência para este ser maior entre aqueles cuja 

identidade passa pela empresa, logo seguida pela do grupo que exerce a mesma função. 

Esta análise da identidade conduz-nos a reflectir sobre a questão abordada na problemática 

teórica relativa à abordagem «cultura versus culturas», ou «perspectiva integradora versus 

perspectiva diferenciadora». O facto da maior parte dos trabalhadores da Continental Mabor se 

identificar, antes de mais, com a empresa, poderá indiciar a existência de uma cultura comum ao 

trabalho, susceptível de produzir e difundir os símbolos que dão sentido à actividade de cada um. 

No entanto, também o grupo profissional/funcional assume um papel importante na construção 

da identidade destes trabalhadores. 
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Não podemos negar a existência de valores comuns, referências partilhadas que conferem 

um sentimento de adesão e pertença à empresa. Falamos, por exemplo, da existência, de uma 

visão da empresa, das comemorações habituais do aniversário da empresa, de símbolos, 

histórias, entre outros. Trata-se, pois, de uma empresa com uma cultura bastante forte e vincada 

mas que, ainda assim, não nega a existência de sub-culturas no seu interior, o que é visível pela 

importância que também assume para os actores sociais a identidade decorrente da função que 

executam, assim como o facto de, com base na análise dos nossos resultados, detectarmos 

diferenças a nível da satisfação com o trabalho entre grupos funcionais e níveis de instrução 

distintos. Não é, pois, uma empresa constituída como um todo homogéneo de indivíduos, mas 

por um conjunto de actores sociais, que pelas mais variadas razões, se distinguem e diferenciam 

uns dos outros. 

Em suma, apesar de existir uma forte cultura identitária tendo por pilar a própria empresa, 

não vemos, como Shein120, a cultura organizacional como algo relativamente estável e totalmente 

transmissível aos novos membros. Tal como Sainsaulieu, consideramos que é um lugar de 

construção de identidades e de culturas colectivas, na qual os indivíduos atribuem sentidos 

distintos às suas acções, reforçando a ideia de que os actores organizacionais têm um papel 

activo na construção e transformação da cultura na organização. 

Consideramos que as emoções dos actores sociais face ao trabalho, ou seja, os estados 

emocionais relativamente ao mesmo, poderão ser factores interveniente no seu nível de 

satisfação. Avançamos com a hipótese de que "quanto mais positivas as emoções relativamente 

ao trabalho, maior o nível de satisfação do trabalhador". Questionamos os nossos inquiridos 

relativamente a algumas emoções perante o trabalho, procurando saber até que ponto se sentem 

felizes, activos, contentes, agradados, animados, confiantes ou interessados. 

Nenhum inquirido se sente "extremamente inactivo" ou "inactivo" no seu trabalho, a maioria 

sente-se activa, seguindo-se os que se sentem "nem activos nem inactivos" e os que se sentem 

"extremamente activos". Relativamente ao sentimento de felicidade, constatamos que apenas 

0,3% se considera "extremamente infeliz", 2,5% "infeliz", e 3,8% "extremamente feliz". A maioria 

expressa uma opinião neutra ou sente-se "feliz" com o trabalho. No que se refere a sentirem-se 

tristes ou contentes, os resultados demonstram que predomina um posicionamento neutro (nem 

triste nem contente), seguindo-se os que se consideram "contentes". A maior parte dos inquiridos 

sente-se "agradado" e "animado" com o seu trabalho. Podemos, também, concluir que grande 

parte dos inquiridos se sente "confiante" e mesmo "extremamente confiante", sendo a tendência 

semelhante no que se refere ao interesse perante o trabalho. 

120 Edgar Shein - Organizational Culture and Leadership. São Francisco: Jossey-Bass Publishers, s/d 
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Quadro 4.52 
Emoções face ao trabalho 

Quando pensa no seu trabalho, sente-se (%): 

Nem inactivo, nem activo 12,7 
Activo 75,9 
Extremamente activo 11,1 
Ns/Nr 0,32 
Lxtremamente inteliz u,y 
Infeliz 2,5 
Nem infeliz, nem feliz 46,2 
Feliz 46,2 
Extremamente Feliz 3,8 
Ns/Nr 0,95 
bxtremamente tnste 073 
Triste 3,2 
Nem triste, nem contente 50,6 
Contente 42,4 
Extremamente contente 3,2 
Ns/Nr SL22_ 
Extremamente desagradado 0,6 
Desagradado 4,1 
Nem desagradado, nem agradado 35,1 
Agradado 56,0 
Extremamente agradado 3,5 
Ns/Nr 0,63 
Extremamente desanimado 0,6 
Desanimado 5,1 
Nem desanimado, nem animado 38,6 
Animado 51,6 
Extremamente animado 4,1 
AmedrontaOo ' u,a 
Nem amedrontado, nem confiante 15,8 
Confiante 73,4 
Extremamente confiante 10,1 
Ns/Nr 0,32 
Desinteressado 0,3 
Nem desinteressado, nem interessado 13,6 
Interessado 70,3 
Extremamente Interessado 14,9 
Ns/Nr 0,9 
(n = 316) 

Relacionando as emoções sentidas face ao trabalho com algumas características sócio-

demográficas dos inquiridos (idade e grau de instrução), apresentadas no Quadro 4.53, podemos 

tirar algumas conclusões interessantes. 
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Quaçiro 4.53 
Emoções face ao trabalho e caracterização sociodemográfíca dos inquiridos 

Quando pensa no t rabalho, sentese 

Idade dos Inquiridos 

Extr. 
triste Triste 

Nem 
triste. 
nem 

content Content 
e e 

Extrem 
amante 

content 
e Total 

Amedro 
ntado 

Nem 
amed . 

nem 
conf. 

Donnant 
e 

Extrema 
mentec 
enfante Total 

Extre 
marne 

nte 
desani Desan 
mado imado 

Nem 
des. 
nem 
anima Anima 

do do 

Extr. 
anima 

do Total 

Nem 
inact 
nem 
activo Activo 

EXr. 
activo Total 

23 ou menos % linha 

1,3 
100.0 

2.1 
10.0 
4,6 

70,0 

4.9 

200 

64,6 
19.4 
57.0 
53 11 
40,0 

iB.a 
31,7 

31,3 

11,2 
37.7 
42 5 
54,7 
30 6 
51,2 
15.7 

11 
10,0 
0,7 

10,0 
4,0 

300 
12,2 
50 0 

100,0 

15,2 
100,0 
47,9 

100.0 

23,8 
100,0 
130 

24 
mon 

18.8 

18,0 
19,2 
58,0 

8.0 
120 
14,6 
170 

75,0 
15.6 
71.5 
466 
78.7 
254 
70,7 
12 5 

6,3 
9.4 
9,3 

138 
13,3 
31 3 
12,2 
15 B 

100,0 
15,2 

100,0 
479 

100.0 

23,8 
100,0 

13,0 

2,1 
50,0 

0,7 
500 

2,1 

6,3 
7.2 

«as 

54,2 
21,3 
44,7 
55 7 

39,6 

11,7 
44,7 
41 7 

2,1 

7,7 
2,6 

3Í1B 

100.0 

15,2 
100,0 
4»1 

U S 
15,0 
16,6 
62,5 

6,7 

12,5 

9,8 

10,0 

79.2 
15,8 
72.8 
45,8 
82,7 
25,8 
73,2 
12,5 

8,3 
11,4 
10.6 
45.7 
10,7 
22,9 
17,1 
20,0 

100,0 
15,2 

De 23 a 30 
anos 

% linha 
% coluna 
% bina 
% coluna 
% linha 

1,3 
100.0 

2.1 
10.0 
4,6 

70,0 

4.9 

200 

64,6 
19.4 
57.0 
53 11 
40,0 

iB.a 
31,7 

31,3 

11,2 
37.7 
42 5 
54,7 
30 6 
51,2 
15.7 

11 
10,0 
0,7 

10,0 
4,0 

300 
12,2 
50 0 

100,0 

15,2 
100,0 
47,9 

100.0 

23,8 
100,0 
130 

24 
mon 

18.8 

18,0 
19,2 
58,0 

8.0 
120 
14,6 
170 

75,0 
15.6 
71.5 
466 
78.7 
254 
70,7 
12 5 

6,3 
9.4 
9,3 

138 
13,3 
31 3 
12,2 
15 B 

100,0 
15,2 

100,0 
479 

100.0 

23,8 
100,0 

13,0 

2,1 
50,0 

0,7 
500 

2,1 

6,3 
7.2 

«as 

54,2 
21,3 
44,7 
55 7 

39,6 

11,7 
44,7 
41 7 

2,1 

7,7 
2,6 

3Í1B 

100.0 

15,2 
100,0 
4»1 

U S 
15,0 
16,6 
62,5 

6,7 

12,5 

9,8 

10,0 

79.2 
15,8 
72.8 
45,8 
82,7 
25,8 
73,2 
12,5 

8,3 
11,4 
10.6 
45.7 
10,7 
22,9 
17,1 
20,0 

100,0 
47,9 

De 30 a 45 

anos 

% linha 
% coluna 
% bina 
% coluna 
% linha 

1,3 
100.0 

2.1 
10.0 
4,6 

70,0 

4.9 

200 

64,6 
19.4 
57.0 
53 11 
40,0 

iB.a 
31,7 

31,3 

11,2 
37.7 
42 5 
54,7 
30 6 
51,2 
15.7 

11 
10,0 
0,7 

10,0 
4,0 

300 
12,2 
50 0 

100,0 

15,2 
100,0 
47,9 

100.0 

23,8 
100,0 
130 

24 
mon 

18.8 

18,0 
19,2 
58,0 

8.0 
120 
14,6 
170 

75,0 
15.6 
71.5 
466 
78.7 
254 
70,7 
12 5 

6,3 
9.4 
9,3 

138 
13,3 
31 3 
12,2 
15 B 

100,0 
15,2 

100,0 
479 

100.0 

23,8 
100,0 

13,0 

2,7 

175 

24,0 

14 n 

68,0 

31 3 

5.3 

no n 
100.0 

237 

U S 
15,0 
16,6 
62,5 

6,7 

12,5 

9,8 

10,0 

79.2 
15,8 
72.8 
45,8 
82,7 
25,8 
73,2 
12,5 

8,3 
11,4 
10.6 
45.7 
10,7 
22,9 
17,1 
20,0 

100.0 

23,8 
45 ou mais 

anos 

% linha 
% coluna 
% bina 
% coluna 
% linha 

1,3 
100.0 

2.1 
10.0 
4,6 

70,0 

4.9 

200 

64,6 
19.4 
57.0 
53 11 
40,0 

iB.a 
31,7 

31,3 

11,2 
37.7 
42 5 
54,7 
30 6 
51,2 
15.7 

11 
10,0 
0,7 

10,0 
4,0 

300 
12,2 
50 0 

100,0 

15,2 
100,0 
47,9 

100.0 

23,8 
100,0 
130 

24 
mon 

18.8 

18,0 
19,2 
58,0 

8.0 
120 
14,6 
170 

75,0 
15.6 
71.5 
466 
78.7 
254 
70,7 
12 5 

6,3 
9.4 
9,3 

138 
13,3 
31 3 
12,2 
15 B 

100,0 
15,2 

100,0 
479 

100.0 

23,8 
100,0 

13,0 

4.9 

125 

24,4 
97 

61,0 

15,3 

9.8 

308 

100,0 
13 0 

U S 
15,0 
16,6 
62,5 

6,7 

12,5 

9,8 

10,0 

79.2 
15,8 
72.8 
45,8 
82,7 
25,8 
73,2 
12,5 

8,3 
11,4 
10.6 
45.7 
10,7 
22,9 
17,1 
20,0 

100.0 

13,0 

X2 

t rução 

% linha 
% coluna 
% linha 

1,3 
100.0 

2.1 
10.0 
4,6 

70,0 

4.9 

200 

64,6 
19.4 
57.0 
53 11 
40,0 

iB.a 
31,7 

31,3 

11,2 
37.7 
42 5 
54,7 
30 6 
51,2 
15.7 

11 
10,0 
0,7 

10,0 
4,0 

300 
12,2 
50 0 

100,0 

15,2 
100,0 
47,9 

100.0 

23,8 
100,0 
130 

24 
mon 

18.8 

18,0 
19,2 
58,0 

8.0 
120 
14,6 
170 

75,0 
15.6 
71.5 
466 
78.7 
254 
70,7 
12 5 

6,3 
9.4 
9,3 

138 
13,3 
31 3 
12,2 
15 B 

100,0 
15,2 

100,0 
479 

100.0 

23,8 
100,0 

13,0 

X2 

t rução 

% linha 
% coluna 
% linha 

0.001 I | 0,157 1 0,005 1 0,356 I 
Grau de Ins 

X2 

t rução 

% linha 
% coluna 
% linha 

Ensino 
primário 
Ensino básico 

X2 

t rução 

% linha 
% coluna 
% linha 8,3 

200 

38.9 
4.5 

50,0 
76 

55,6 
7.5 

33,3 

no 

5,6 
11.1 
8,3 

22 2 

100,0 
5.8 

100,0 
77 

1.3 
mon 

11.1 
4.2 

16,7 

6.3 
15.3 

22.9 
17,7 
70 7 

12.8 
19.4 
12,5 

66,7 
5.2 

79,2 

8.3 
75.0 

23.6 
77,2 
260 

698 
74,2 
10.0 

22,2 
12.5 
4,2 
3 1 
9.7 

21.9 
3,8 
s i 

17.4 
6.5 
6.3 

100,0 
5 ,8 -

100,0 

7,7 
100.0 

23,2 
100,0 
25,5 

100.0 
100,0 
10,0 

1,4 

511,(1 

3,2 

50.0 

8,3 

12,5 
1,4 

6,3 
3,8 

18,6 
5,8 

31,3 
18,1 
31,3 

22,2 
— 3 A -

29.2 
50 

42.5 

36,1 
44,3 
70 4 
37,2 
26,9 
32,3 
8,4 

55.6 
— « * ■ 

54,2 

8,1 
50.7 

73 0 

50.6 

24,8 

53,5 

28,6 

48,4 

9,3 

22,2 
30,8 
8,3 
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1.3 
7.7 
3.5 

23.1 

100,0 
—5,8 
100,0 

77 
100.0 

■M n 
100.0 

25.4, 

100,0 

27,7 
100,0 
10,0 

5,6 
2,6 

20.6 
12.8 
11,1 

20,5 
15,2 
30.8 
10,5 
23,1 
12,9 
10.3 

77,8 
5.9 

75.0 

7,8 

78.4 

23.2 
78,5 
28.2 
75,6 
27,4 
74,2 

9.7 

16.7 
8,8 
4,2 
2,9 

12,5 

26,5 
6.3 

14.7 
14.0 
35,3 
12,9 
11,8 

100.0 
5.8 

100.0 

7,7 
Ensino 
secunci.unifi. 

Ensino sec. 
complementa 

% linha 

% coluna 
% linha 

1 % Bflhua 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

x2 

1.4 

10.0 
5,1 

40,0 

44.4 

20.4 
54,4 
27,4 

50,0 

?7,1 
39,2 
23,3 

4,2 

33.3 
1.3 

11,1 

100.0 

23,2 
100.0 
25,5 

1.3 
mon 

11.1 
4.2 

16,7 

6.3 
15.3 

22.9 
17,7 
70 7 

12.8 
19.4 
12,5 

66,7 
5.2 

79,2 

8.3 
75.0 

23.6 
77,2 
260 

698 
74,2 
10.0 

22,2 
12.5 
4,2 
3 1 
9.7 

21.9 
3,8 
s i 

17.4 
6.5 
6.3 

100,0 
5 ,8 -

100,0 

7,7 
100.0 

23,2 
100,0 
25,5 

100.0 
100,0 
10,0 

1,4 

511,(1 

3,2 

50.0 

8,3 

12,5 
1,4 

6,3 
3,8 

18,6 
5,8 

31,3 
18,1 
31,3 

22,2 
— 3 A -

29.2 
50 

42.5 

36,1 
44,3 
70 4 
37,2 
26,9 
32,3 
8,4 

55.6 
— « * ■ 

54,2 

8,1 
50.7 

73 0 

50.6 

24,8 

53,5 

28,6 

48,4 

9,3 

22,2 
30,8 
8,3 
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4,1 

-234-

1.3 
7.7 
3.5 

23.1 

100,0 
—5,8 
100,0 

77 
100.0 

■M n 
100.0 

25.4, 

100,0 

27,7 
100,0 
10,0 

5,6 
2,6 

20.6 
12.8 
11,1 

20,5 
15,2 
30.8 
10,5 
23,1 
12,9 
10.3 

77,8 
5.9 

75.0 

7,8 

78.4 

23.2 
78,5 
28.2 
75,6 
27,4 
74,2 

9.7 

16.7 
8,8 
4,2 
2,9 

12,5 

26,5 
6.3 

14.7 
14.0 
35,3 
12,9 
11,8 

100,0 

23,2 
100,0 
25.5 

12° ano 
completo 
Ensino Médio 
/ Superior 

% linha 

% coluna 
% linha 

1 % Bflhua 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

x2 

3,2 
100,0 

1,2 
10.0 
6,5 

20,0 

60,5 
331 
35,5 

7,0 

36,0 
23.3 
54,8 
12,6 

2,3 
22.2 

100,0 
27.7 

100,0 
10,0 

1.3 
mon 

11.1 
4.2 

16,7 

6.3 
15.3 

22.9 
17,7 
70 7 

12.8 
19.4 
12,5 

66,7 
5.2 

79,2 

8.3 
75.0 

23.6 
77,2 
260 

698 
74,2 
10.0 

22,2 
12.5 
4,2 
3 1 
9.7 

21.9 
3,8 
s i 

17.4 
6.5 
6.3 

100,0 
5 ,8 -

100,0 

7,7 
100.0 

23,2 
100,0 
25,5 

100.0 
100,0 
10,0 

1,4 

511,(1 

3,2 

50.0 

8,3 

12,5 
1,4 

6,3 
3,8 

18,6 
5,8 

31,3 
18,1 
31,3 

22,2 
— 3 A -

29.2 
50 

42.5 

36,1 
44,3 
70 4 
37,2 
26,9 
32,3 
8,4 

55.6 
— « * ■ 

54,2 

8,1 
50.7 

73 0 

50.6 

24,8 

53,5 

28,6 

48,4 

9,3 

22,2 
30,8 
8,3 
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4,1 

-234-

1.3 
7.7 
3.5 

23.1 

100,0 
—5,8 
100,0 

77 
100.0 

■M n 
100.0 

25.4, 

100,0 

27,7 
100,0 
10,0 

5,6 
2,6 

20.6 
12.8 
11,1 

20,5 
15,2 
30.8 
10,5 
23,1 
12,9 
10.3 

77,8 
5.9 

75.0 

7,8 

78.4 

23.2 
78,5 
28.2 
75,6 
27,4 
74,2 

9.7 

16.7 
8,8 
4,2 
2,9 

12,5 

26,5 
6.3 

14.7 
14.0 
35,3 
12,9 
11,8 

100,0 
27.7 

100.0 
10,0 

% linha 

% coluna 
% linha 

1 % Bflhua 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

x2 0,092 I I 0.383 I 0,01 I 0725 1 

.As emoção de «contentamento» e «ânimo» relativamente ao trabalho são mais visíveis entre 

os mais velhos, que têm também mais tendência a expressar sentimentos de «extrema 

felicidade» e «felicidade» que os mais jovens. 

Quadro 4.53 
Emoções face ao trabalho e caracterização sociodemoaráfica dos inauiridos (cont.l 

Idade dos inquiridos Quando pensa no t rabalho, sentese 

Extr. Desagra Nem Agradad Extr. Total Extr. Infeliz Nem Feliz Extr. Total Desinter Nem nteress Extr. Total 
desagra dado Jesag . 0 agradad Infeliz infeliz, Feliz essado deskit., ado nteress 

dado nem 
agrad 

o nem 
feliz 

nem 
Inter. 

ado 

23 ou menos % linha 4,3 44,7 51,1 100,0 2,1 55,3 40,4 2,1 100,0 19.1 72,3 8,5 100.0 

% coluna 
% iinha 0,7 

15,4 
5,3 

18,9 
39,7 

13,6 
53,6 0,7 

15,0 
100,0 

12,5 
4,0 

17,8 
54,7 

13,0 
39,3 

6.3 
2.0 

15,0 
100.0 

20.9 15,3 8,5 15.0 

De 23 a 30 anos 
% coluna 
% iinha 0,7 

15,4 
5,3 

18,9 
39,7 

13,6 
53,6 0,7 

15,0 
100,0 

12,5 
4,0 

17,8 
54,7 

13,0 
39,3 

6.3 
2.0 

15,0 
100.0 17.3 68,7 14,0 100.0 

% coluna 50,0 61,5 54,1 45,8 9,1 48,1 75,0 56,2 40,4 25,0 47,9 60.5 46,4 44,7 47.9 

De 30 a 45 anos % linha 4,0 25,3 62,7 8,0 100,0 1,3 36,0 58,7 4,0 100,0 1,3 5,3 76,0 17,3 100.0 

% coluna 23,1 17,1 26,6 54,5 23,9 100,0 18,5 30,1 25,0 24,0 100,0 9,3 25,7 27,7 24.0 

45 ou mais anos % linha 2,4 26,8 61,0 9,8 100,0 2,4 26,8 58,5 12,2 100,0 9,8 66,3 22,0 100,0 

% colune 

x2 

ução 

50,0 9,9 14,1 36,4 13,1 12,5 7,5 16,4 41.7 13,1 9,3 12,6 19.1 13,1 % colune 

x2 

ução 

I 0,014 II 0,004 I 0,147 I 
Grau de inst 

% colune 

x2 

ução 

I 0,014 II 
Ensino primário % linha 22,2 61,1 16,7 100.0 22,2 61,1 16.7 100,0 5,6 66,7 27,8 100.0 

% coluna 3,7 6,3 30,0 5,8 2,6 7,6 27.3 5,8 2.4 5,5 10,9 5.8 

Ensino básico (1o 
% linha 4,2 4,2 29,2 58,3 4,2 100,0 8,3 33,3 54,2 4.2 100.0 8,3 83,3 8,3 100,0 

e 2o clicto} % coluna 
% linha 

50,0 7,7 6,5 6,0 10,0 7,8 25,0 
1,4 

5,6 
35,2 

9,0 
62,0 

9.1 
1,4 

7,6 
100,0 

4,8 
14,1 

9,1 
69,0 

4,3 
16.9 

7,8 

Ensino 
% coluna 
% linha 1.4 31.9 62,5 4,2 100,0 

25,0 
1,4 

5,6 
35,2 

9,0 
62,0 

9.1 
1,4 

7,6 
100,0 

4,8 
14,1 

9,1 
69,0 

4,3 
16.9 100.0 

secundário % coluna 7.7 21,3 25,6 30,0 23,3 12,5 17,4 30,6 9,1 23.1 23,8 22,4 26,1 23.1 

Ensino % linha 3.8 42,3 53,8 100.0 1,3 53,8 43,6 1.3 100.0 16,7 76,9 6,4 100,0 
secundário % coluna 23.1 30,6 23,9 25,2 12.5 29,2 23.6 9,1 25.3 31,0 27,4 10,9 25.3 

12° ano completo % linha 2,3 37,2 58,1 2,3 100,0 2,3 58,1 33.7 5,8 100,0 16,3 67,4 16.3 100.0 

% coluna 15,4 29,6 28,4 20.0 27.8 25,0 34,7 20.1 45,5 27,9 33.3 26,5 30.4 27,9 

Ensino Médio / % linha 3,2 19,4 29,0 45,2 3,2 100,0 3,2 6,5 48.4 41,9 100,0 3,2 6.5 64,5 25.8 100.0 
Superior % coluna 

x2 

50,0 46,2 8,3 8,0 10,0 10,0 100,0 25,0 10,4 9,0 10,1 100,0 4.8 9,1 17.4 10,1 % coluna 

x2 I 0,001 II 0,001 I I 0,084 I 
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O sentimento de «extremo interesse» relativamente ao trabalho também está mais presente 

entre os mais velhos, ao passo que a expressão de «nem interessado, nem desinteressado» 

predomina nos mais novos, demonstrando uma certa indiferença relativamente ao interesse do 

seu trabalho, o que não deixa de ser curioso, visto apresentarem níveis de satisfação global face 

ao trabalho que não deixam de ser positivos. 

Apesar da tendência anteriormente referida, constatamos que as emoções com significância 

relativamente à idade são a «triste/contente», «desanimado/animado», «desagradado/agradado» 

e «infeliz/feliz», que tendem a ser mais positivas à medida que aumenta a idade, as restantes 

não parecem ser significativamente influenciadas pela idade dos inquiridos. 

O Quadro A.5 em anexo, apresenta a correlação entre as diversas emoções sentidas face ao 

trabalho e algumas características dos trabalhadores inquiridos. As que mais se correlacionam 

com a idade são o ânimo, a felicidade e o contentamento e as que menos se correlacionam a 

actividade e a confiança. 

No que se refere ao grau de instrução, é de salientar que os indivíduos com um grau de 

instrução mais baixo são os que mais expressam emoções de «extrema confiança» 

relativamente ao trabalho, o que se poderá relacionar com o tipo de trabalho realizado, mais 

repetitivo e menos exigente em termos intelectuais (de carácter marcadamente manual) e 

também menos incerto. 

Os menos instruídos são também os que sentem mais agrado, sendo os mais instruídos 

(ensino médio /superior), que mais frequentemente referem a emoção de desagrado, o que se 

poderá relacionar com o facto de terem mais perspectivas face à carreira profissional e 

esperarem mais conteúdo, maior significado e auto-realização da função que executam. Os mais 

instruídos são, também, o único grupo em que nenhum indivíduo se diz «extremamente feliz» no 

seu trabalho e os que maior percentagem apresenta entre os «extremamente infelizes» e 

«infelizes». No que remete para o grau de instrução apenas não são significativas as emoções 

de «amedrontado/confiante» e «inactivo/activo». 

Relativamente à antiguidade na empresa, apresenta correlações positivas com todas as 

emoções consideradas (principalmente contentamento e ânimo), excepção para a confiança 

(mas mesmo assim com uma correlação extremamente baixa). Parece-nos, pois, que os anos de 

trabalho na empresa são potenciadores de emoções positivas face ao trabalho. 
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O rendimento líquido mensal apresenta correlações negativas com o ânimo e a confiança e 

positivas, ainda que muito pouco acentuadas, com as restantes emoções. Ou seja, o ânimo e a 

confiança face ao trabalho tendem a ser superiores entre as pessoas com salários mais baixos. 

O Quadro 4.54 apresenta o nível global de satisfação dos inquiridos, relacionando-o com os 

diversos tipos de emoções face ao trabalho. Os resultados do teste de %2, permitem-nos concluir 

que todas as relações analisadas são significativas, pelo que podemos estabelecer uma relação 

entre as diferentes emoções sentidas e o nível global de satisfação com o trabalho, concluindo-

se que as emoções sentidas face ao trabalho têm impacto no nível de satisfação dos inquiridos 

com o mesmo e validando-se a nossa hipótese de que quanto mais positivas as emoções 

relativamente ao trabalho, maior o nível de satisfação do trabalhador. 

De facto, os trabalhadores que se consideram «tristes», dizem-se maioritariamente «nem 

satisfeitos, nem insatisfeitos» com o trabalho. Já os que se consideram «nem tristes, nem 

contentes», «contentes» e «extremamente contentes», dizem-se na sua maioria satisfeitos com o 

trabalho, existindo também pessoas que se consideram «muito satisfeitas». 

Relativamente à emoção relacionada com a «confiança» sentida relativamente ao trabalho, 

constatamos que à medida que passamos das pessoas que se dizem «amedrontadas» para as 

que se sentem «extremamente confiantes», o nível de satisfação com o trabalho tende a 

aumentar, constatando-se a mesma tendência quando avançamos de indivíduos que se 

consideram «extremamente desagradados» com o seu trabalho para indivíduos «extremamente 

agradados» ou de indivíduos que se sentem «nem activos nem inactivos» para «extremamente 

activos». 

É , ainda, visível uma tendência para o nível global de satisfação aumentar à medida que 

passamos de emoções de desanimo para ânimo. Esta tendência, apesar de não ser tão 

acentuada também se verificou relativamente ao sentimento de interesse face ao trabalho. Já o 

facto das pessoas se sentirem felizes ou infelizes com o seu trabalho também parece ter 

impactos consideráveis no nível global de satisfação dos trabalhadores. 
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Quadro 4.54 
Emoções face ao trabalho e nível global de satisfação com o trabalho 

Nível global de satisfação com o trabalho 

Muito Insatisfeito Nem satis., Satisfeito Muito satisfeito 

Total x2 

Quando pensa no seu 
trabalho, sente-se: insatisfeito nem insat. 

Extremamente 
triste 

% linha 
% coluna 

100,0 
50,0 

100,0 
0,3 

Triste % linha 
% coluna 

30,0 
13,0 

50,0 
7,6 

20,0 
1,0 

100,0 
3,2 

Nem triste, nem 
contente 

% linha 
% coluna 

0,6 
50,0 

9,4 
65,2 

30,2 
72,7 

57,9 
46,5 

1,9 
13,0 

100,0 
51,0 

Contente % linha 
% coluna 

3,8 
21,7 

8,3 
16,7 

74,2 
49,5 

13,6 
78,3 

100,0 
42,3 

Extremamente 
contente 

% linha 
% coluna 

20,0 
3,0 

60,0 
3,0 

20,0 
8,7 

100,0 
3,2 

Quando pensa no seu trabalho, sente-se: 
Amedrontado % linha 

% coluna 
100,0 

1,5 
100,0 

0,3 

Nem 
amedrontado, 
nem confiante 

% linha 
% coluna 

12,0 
26,1 

40,0 
30,3 

46,0 
11,6 

2,0 
4,3 

100,0 
16,0 

Confiante % linha 
% coluna 

0,4 
50,0 

6,1 
60,9 

18,8 
65,2 

68,1 
78,8 

6,6 
65,2 

100,0 
73,4 

Extremamente 
confiante 

% linha 
% coluna 

3,1 
50,0 

9,4 
13,0 

6,3 
3,0 

59,4 
9,6 

21,9 
30,4 

100,0 
10,3 

Quando pensa no seu trabalho, sente-se: 

Extremamente 
desagradado 

% linha 
% coluna 

50,0 
4,3 

50,0 
1,5 

100,0 
0,6 

Desagradado % linha 
% coluna 

7,7 
50,0 

46,2 
26,1 

38,5 
7,7 

7,7 
0,5 

100,0 
4,2 

Nem 
desagradado, 
nem agradado 

% linha 
% coluna 

9,9 
47,8 

37,8 
64,6 

50,5 
28,3 

1,8 
8,7 

100,0 
35,7 

Agradado % linha 
% coluna 

0,6 
50,0 

2,9 
21,7 

9,8 
26,2 

75,9 
66,7 

10,9 
82,6 

100,0 
55,9 

Extremamente 
agradado 

% linha 
% coluna 

81,8 
4,5 

18,2 
8,7 

100,0 
3,5 

Quando pensa no seu trabalho sente-se: 

Nem inactivo, 
nem activo 

% linha 
% coluna 

2,5 
50,0 

7,5 
13,0 

47,5 
28,8 

42,5 
8,6 

100,0 
12,8 

Activo % linha 
% coluna 

0,4 
50,0 

7,2 
73,9 

19,0 
68,2 

65,4 
78,3 

8,0 
82,6 

100,0 
76,0 

Extremamente 
activo 

% linha 
% coluna 

8,6 
13,0 

5,7 
3,0 

74,3 
13,1 

11,4 
17,4 

100,0 
11,2 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 
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Quadro 4.54 (cont) 
Emoções face ao trabalho e nível global de satisfação com o trabalho 

Nível geral de satisfação com o trabalho Total x2 

Quando pensa no seu 
trabalho, sente-se: 

Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satis., 
nem insat. Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Extremamente 
desanimado 

% linha 
% coluna 

100,0 
8,7 

100,0 
0,6 

Desanimado % linha 
% coluna 

6,3 
50,0 

37,5 
26,1 

43,8 
10,4 

12,5 
1,0 

100,0 
5,1 

Nem desan., 
nem animado 

% linha 
% coluna 

0,8 
50,0 

5,0 
26,1 

31,4 
56,7 

61,2 
37,4 

1,7 
8,7 

100,0 
38,7 

Animado % linha 
% coluna 

4,9 
34,8 

13,0 
31,3 

70,4 
57,6 

11,7 
82,6 

100,0 
51,8 

Extremamente 
animado 

% linha 
% coluna 

8,3 
4,3 

8,3 
1,5 

66,7 
4,0 

16,7 
8,7 

100,0 
3,8 

Quando pensa no seu trabalho, sente-se: 
Desinteressado % linha 

% coluna 
1ÔÓ,Ó 
50,0 

1ÔÓ.Õ 
0,3 

N e m % linha 
desinteressad. 0Á)COÍuna 

nem Interessado 

9,3 
17,4 

51,2 
33,8 

39,5 
8,6 

100,0 
13,9 

interessado 
% linha 
% coluna 

6,8 
65,2 

16,4 
55,4 

68,0 
75,6 

8,7 
82,6 

100,0 
70,6 

Extre. 
Interessado 

% linha 
% coluna 

2,1 
50,0 

8,5 
17,4 

14,9 
10,8 

66,0 
15,7 

8,5 
17,4 

100,0 
15,2 

Quando pensa no seu trabalho, sente-se: 
Extremamente 
Infeliz 

% linha 
% coluna 

100,0 
50,0 

100,0 
0,3 

Infeliz % linha 
% coluna 

37,5 
13,0 

62,5 
7,7 

100,0 
2,6 

Nem infeliz, 
nem feliz 

% linha 
% coluna 

9,0 
56,5 

31,0 
69,2 

55,2 
40,6 

4,8 
30,4 

100,0 
46,8 

Feliz % linha 
% coluna 

0,7 
50,0 

4,8 
30,4 

9,7 
21,5 

75,9 
55,8 

9,0 
56,5 

100,0 
46,8 

Extremamente 
Feliz 

% linha 
% coluna 

9,1 
1,5 

63,6 
3,6 

27,3 
13,0 

100,0 
3,5 

0,000 

0,000 

0,000 

Todas as correlações existentes entre o nível global de satisfação dos indivíduos e os 
diferentes tipos de emoções sentidas relativamente ao trabalho são positivas. À medida que 
passamos de emoções de extremo desagrado para extremo agrado, o nível global de satisfação 
com o trabalho tende a aumentar e à medida que os indivíduos deixam de se sentir tristes para 
se sentirem contentes com o trabalho o seu nível de satisfação também segue o mesmo sentido. 
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A estas seguem-se as emoções relacionadas com o ânimo e com a felicidade. Importa, uma vez 

mais, referir que a emoção que menor correlação apresenta com o nível geral de satisfação é a 

de interesse pelo trabalho, ou seja, a tendência para o nível de satisfação aumentar quanto mais 

os indivíduos sentem interesse pelo seu trabalho não é tão acentuada como acontece com as 

restantes emoções consideradas. 

Quadro 4.55 

Emoções face ao trabalho e satisfação global e parcial com o trabalho (correlação) 

Nivel geral de satisfação Satisf com factores Satisfação com factores Satisfação com factores 
com o trabalho pessoais situacionais de interacção social 

Quando pensa no trabalho, 
sente-se (tristeza) 

Correi, Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,390 
0,000 
312 

0,387 

0,000 

315 

0,432 
0,000 

315 

0,337 

0,000 

315 

Quando pensa no trabalho, 
sente-se (medo/confiança) 

Correi, Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,235 
0,000 
312 

0,319 
0,000 
315 

0,367 
0,000 
315 

0,276 
0,000 
315 

Quando pensa no trabalho, 

sente-se (ânimo) 

Correi, Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,357 
0,000 
313 

0,348 
0,000 
316 

0,426 
0,000 
316 

0,341 
0,000 
316 

Quando pensa no seu 
trabalho, sente-se 
(actividade) 

Correi, Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,230 
0,000 

312,000 

0,327 
0,000 

315,000 

0,364 
0,000 

315,000 

0,254 
0,000 

315,000 

Quando pensa no seu 
trabalho, sente-se (agrado) 

Correi, Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,478 
0,000 
311 

0,455 
0,000 
314 

0,490 
0,000 
314 

0,365 
0,000 
314 

Quando pensa no seu 
trabalho, sente-se (felicidade! 

Correi, Coef. 
Sig. (2-taited) 
N 

0,343 
0,000 
310 

0,399 
0,000 
313 

0,432 
0,000 
313 

0,319 
0,000 
313 

Quando pensa no seu 
trabalho, sente-se (interesse) 

Correi, Coef. 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,195 
0,001 
310 

0,319 
0,000 
313 

0,372 
0,000 
313 

0,265 
0,000 
313 

Spearman's rho 

Estabelecendo a correlação entre a satisfação com os três tipos de factores de satisfação e 

as emoções sentidas face ao trabalho, constatamos que as emoções que mais se correlacionam 

com os factores pessoais são as que dizem respeito ao agrado com o trabalho e à felicidade. 

Com os factores situacionais são as que remetem para o facto de o trabalho ser agradável e os 

fazer sentir contentes, com ânimo e felicidade, sendo a que menos se correlaciona a que diz 

respeito a sentir-se activos ou não, ou seja, os indivíduos que se sentem mais activos não 

tendem a estar tão satisfeitos com os factores situacionais como os restantes. Finalmente, no 

que se refere aos factores de interacção social, constatamos que são os que apresentam menor 

correlação com os diferentes tipos de emoções, principalmente as que remetem para a 

actividade, interesse do trabalho e para a confiança. As que mais se correlacionam com estes 

factores são o agrado, o ânimo e a tristeza. 

Podemos concluir, no que diz respeito às emoções face ao trabalho, que todas elas têm uma 

correlação positiva com o nível de satisfação com o trabalho. É bem visível o impacto das 

159 



emoções e, tal como no estudo de Brites da Silva, também, neste estudo, é uma das variáveis 

que mais se correlaciona com a satisfação com o trabalho. Tal reforça a constatação deste 

mesmo autor, quando refere: "parece-nos que neste contexto as «emoções», enquanto 

tradutoras dos «estados de espírito» dos actores sociais têm um papel cada vez mais 

relevante"121 

Outro domínio desta investigação, remete para a sociabilidade dos indivíduos em contexto de 

trabalho e passa, nomeadamente, pela análise do tipo de sociabilidade existente e da relação 

que se poderá estabelecer entre esta e a satisfação com o trabalho. No que se refere às 

sociabilidades em contexto de trabalho, consideramos que, "trabalhadores que conhecem e se 

relacionam com um grande número de pessoas na empresa tendem a apresentar um maior nível 

de satisfação com o trabalho, principalmente com os factores de interacção social. Esta 

tendência acentua-se se os relacionamentos são de amizade e convívio extra-trabalho". 

Grande parte dos inquiridos conhece muitas pessoas na empresa e, relativamente ao número 
de pessoas que consideram realmente suas amigas, predominam aqueles que consideram suas 
amigas mais de 10 pessoas, seguindo-se os que consideram suas amigas entre 2 e 5 pessoas e 
os que consideram entre 6 e 10 pessoas. 

Quadro 4.56 

N° de pessoas conhecidas e amigas na 
Empresa (%) 

Na empresa conhece 

Toda a gente 2,8 
Muitas pessoas 72,8 
Algumas pessoas 22,8 
Poucas pessoas 0,9 
Ninguém 0,6 
Total 100,0 

Na empresa, quantas pessoas considera 
realmente suas amigas? 

Nenhuma 7,6 
Uma pessoa 6,0 
Entre 2 e 5 pessoas 30,7 
Entre 6 e 10 pessoas 22,5 
Mais de 10 pessoas 32,9 
Ns/Nr 0,3 
Total 100,0 

121 Brites da Silva - op. cit., p. 173 
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Podemos concluir que grande parte dos trabalhadores conhece um número considerável de 

pessoas na empresa, estabelecendo relações sociais entre si, nomeadamente relações não 

apenas de carácter instrumental (relacionadas com o trabalho), mas também expressivo (de 

amizade). 

Relacionando o nível de sociabilidade com algumas das características dos nossos 

inquiridos, verificamos que, no que se refere ao número de pessoas que conhecem na empresa, 

as características que apresentam alguma significância na sua relação com este factor são a 

função desempenhada e a idade. O grau de instrução, o rendimento liquido mensal e a 

antiguidade parecem não interferir muito ao nível das sociabilidades dos inquiridos. 
Quadro 4.57 

Características dos inquiridos e número de pessoas que conhecem na empresa 

Na empresa conhece 

Idade Toda a Muitas Algumas Poucas Ninguém Total /2 
gente pessoas pessoas pessoas 

23 ou % linha 2,1 68,8 25,0 4,2 100,0 
menos % coluna 11,1 14,3 16,7 66,7 15,2 

De 23 a 30 % linha 
anos % 00 luna 

1,3 
22,2 

71,7 
47,4 

26,3 
55,6 

0,7 
50,0 

100,0 
48,1 

De 30 a 45 % Unha 
anos % coluna 

2,7 
22,2 

74,7 
24,3 

21,3 
22,2 

1,3 
50,0 

100,0 
23,7 

45 ou mais % linha 
anos % c o l u n a 

9,8 
44,4 

78,0 
13,9 

9,8 
5,6 

2,4 
33,3 

100,0 
13,0 

Total % linha 2,8 72,8 22,8 0,9 0,6 100,0 
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Função 

Operador % Unha 2,3 75,2 20,7 0,9 0,9 100,0 
produção / % C0|una 55,6 72,6 63,9 66,7 100,0 70,3 
máquina 
Técnico % linha 
Manutençã o/oCO|Una 
0 

6,3 
22,2 

46,9 
6,5 

46,9 
20,8 

100,0 
10,1 

Supervisor % linha 
OU Coord % coluna 

9,1 
22,2 

77,3 
7,4 

13,6 
4,2 

100,0 
7,0 

Administrati % linha 
vo % coluna 

44,4 
1,7 

44,4 
5,6 

11,1 
33,3 

100,0 
2,8 

Técnico, % linha 
téc. adm e % coluna 
téc. Sup. 

88,0 
9,6 

12,0 
4,2 

100,0 
7,9 

Director, % linha 
Resp. % coluna 
Depart. 

83,3 
2,2 

16,7 
1,4 

100,0 
1,9 

Total % linha 2,8 72,8 22,8 0,9 0,6 100,0 
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Relativamente às duas variáveis consideradas, concluímos que são os mais velhos que mais 

conhecidos consideram ter na empresa, existindo uma tendência para o número de pessoas 

conhecidas diminuirá medida que diminui a idade. 

No que se refere à função desempenhada, os Supervisores/Coordenadores são 

precisamente o grupo mais satisfeito com o trabalho em termos globais, apresentante uma maior 

percentagem de pessoas que conhecem «toda a gente» e «muitas pessoas» na empresa. 

Seguem-se os Operadores de produção/máquina e os Técnicos de manutenção. Os 

Administrativos são o grupo no qual uma maior percentagem de pessoas referem conhecer 

poucas pessoas. Tal permite-nos concluir que as funções com maiores níveis de satisfação são 

as que se caracterizam por um maior número de trabalhadores que conhecem muitas pessoas 

na empresa. 

Relativamente ao número de pessoas que os inquiridos consideram realmente suas amigas 

na empresa (Quadro 4.58), constatamos que apenas a função e o rendimento liquido mensal não 

apresentam uma relação significativa com esta variável. 

São os mais velhos que mais amigos consideram ter na empresa e os menos instruídos os 

que mais referem ter relações de amizade com mais de dez pessoas, sendo bem visível a 

tendência para o número de pessoas amigas diminuir à medida que aumenta o grau de 

instrução. No que se refere à antiguidade, é o grupo dos inquiridos com mais anos de trabalho na 

empresa que apresenta uma maior percentagem de pessoas amigas no contexto de trabalho, 

existindo uma tendência para este número diminuir à medida que a antiguidade diminui. 
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Quadro 4.S8 
Características dos inquiridos e número de pessoas que consideram 

suas amigas na empresa 

Na empresa, quantas pessoas considera realmente suas amigas? 
I dade Nenhuma Uma Entre 2 e 5 Entre6 e Mais de 10 Total %2 

pessoa pessoas 10 pessoas pessoas 

23 OU % linha 6,4 4,3 38,3 29,8 21,3 100,0 
menos % coluna 12,5 10,5 18,6 19,7 9,6 14,9 

De 23 a 30 % linha 9̂ 9 7£ 3Õ9 rrfi 24,3 100,0 
anos % coluna 62,5 63,2 48,5 57,7 35,6 48,3 

De 30 a 45 % linha Sfl 4 ^ 34/7 rÃ3 36,0 100,0 
anos % coluna 25,0 15,8 26,8 18,3 26,0 23,8 0,000 

1,9  
45 ou mais % Unha 4,9 14,6 7,3 73,2 100,0 

anos % coluna 10,5 6,2 4,2 28,8 13,0 

Total % linha 7̂ 6 6fi 3Õ8 22Í5 33l) 100,0 
% coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Grau de instrução do próprio 

Ensino % linha 
primário % CO|Una 

Ensino % linha 4,2 
básico ( 1 o e % coluna 4,3 
2° clicio) 
Ensino % linha 5,5 
sec.unifica % coluna 17,4 
do (9°ano) 

Ensino % linha 7,7 
sec.comple % coluna 26,1 
mentar 

% linha 9,3 
12° ano % coluna 34,8 
completo 

Ensino % linha 12,9 
Méd io / % coluna 17,4 
Superior 

Total % linha 7,4 

% coluna 100,0 

5,6 11,1 5,6 
5,3 2,1 1,4 

4.2 8,3 20,8 
5.3 2,1 7,1 

6,8 32,9 13,7 
26,3 25,3 14,3 

6,4 29,5 25,6 

26,3 24,2 28,6 

8,1 34,9 30,2 
36,8 31,6 37,1 

45,2 25,8 
14,7 11.4 

6,1 30,6 22,6 

100,0 100,0 100,0 

77,8 100,0 

13,6 5,8 

62.5 100,0 
14.6 7,7 

41,1 100,0 

29,1 23,5 

30,8 100,0 0,000 

23,3 25,2 

17,4 100,0 
14,6 27,7 

16,1 100,0 

4,9 10,0 

33,2 100,0 

100,0 100,0 

0,000 

Antiguidade 

Até 3 anos % linha Tfi Í 9 ~ 
% coluna 33,3 26,3 

De 3 a 5 % linha 9,7 9,7 
anos % coluna 29,2 36,8 

De 5 a 10 % linha 10,8 6,8 
anos % coluna 33,3 26,3 

De 10 a 30 % Unha 1,7 3,3 
anos % coluna 4,2 10,5 

Mais de 30 % linha 
anos % coluna 

Total % Unha 7,6 6,0 
% coluna 100,0 100,0 

32,4 29,4 25,5 100,0 
34,0 42,3 25,0 32,4 

33,3 25,0 22,2 100,0 
24,7 25,4 15,4 22,9 

32,4 21,6 28,4 100,0 
24,7 22,5 20,2 23,5 

26,7 11,7 56,7 100,0 
16,5 9,9 32,7 19,0 

100,0 100,0 
6,7 2,2 

30,8 22,6 33,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
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No entanto, o facto de conhecer muitas ou poucas pessoas na empresa não tem impacto a 

nível da satisfação com o trabalho, uma vez que o teste do %2 nos apresenta uma significância 

de 0,767. Todavia, há tendência para os trabalhadores que consideram realmente suas amigas 

um maior número de pessoas apresentarem níveis de satisfação global um pouco mais elevados, 

pelo que o foco se coloca no tipo de relação com os outros em contexto de trabalho e não na 

quantidade de pessoas que conhecem. 

Quadro 4.59 
Sociabilidades e nível global de satisfação dos inquiridos 

Nível geral de satisfação com o trabalho 

Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satisf., 
nem insatisf. Satisfeito 

Muito 
satisfeito Total x2 

Na empresa conhece: 

Ninguém % linha 
% coluna 

100,0 
1,0 

100,0 
0,6 

Poucas 
pessoas 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

33,3 
1,5 

66,7 
1,0 

100,0 
1,0 

Algumas 
pessoas 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

7,0 
21,7 

25,4 
26,9 

60,6 
21,7 

7,0 
21,7 

100,0 
22,7 

Muitas 
pessoas 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

0,9 
100,0 

7,5 
73,9 

18,9 
64,2 

65,4 
75,3 

7,5 
73,9 

100,0 
72,8 

0,767 

Toda a gente 

% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 
% linha 
% coluna 

11,1 
4,3 

55,6 
7,5 

22,2 
1,0 

11,1 
4,3 

100,0 
2,9 

Na empresa, quantas pessoas considera realmente suas amigas? 

Nenhuma % linha 
% coluna 

4,2 
50,0 

8,3 
8,7 

37,5 
13,4 

41,7 
5,1 

8,3 
8,7 

100,0 
7,7 

Uma pessoa % linha 
% coluna 

10,5 
8,7 

31,6 
9,0 

52,6 
5,1 

5,3 
4,3 

100,0 
6,1 

Entre 1 e 5 
pessoas 

% linha 
% coluna 

1,1 
50,0 

8,4 
34,8 

24,2 
34,3 

55,8 
26,9 

10,5 
43,5 

100,0 
30,4 0,054 

Entre5 e10 
pessoas 

% linha 
% coluna 

11,3 
34,8 

19,7 
20,9 

62,0 
22,3 

7,0 
21,7 

100,0 
22,8 

Mais de 10 
pessoas 

% linha 
% coluna 

2,9 
13,0 

14,6 
22,4 

77,7 
40,6 

4,9 
21,7 

100,0 
33,0 

No que se refere ao tipo de factores de satisfação a que atribuem maior importância, o 
número de pessoas conhecidas na empresa não apresenta qualquer relação significativa com a 
importância atribuída nem com o nível de satisfação face aos três factores. 
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Quadro 4.60 

Teste Kruskal Wallis - Sociabiiidades em contexto de trabalho 

Satisf. Satisf. Satisf. Import. Import. Import. 
com com dos dos 

com 
Factores Factores dos 

factores factores 

Factores Situaciona de 
Interacção 

factores Situaciona de 
Interacção 

Pessoais IS social Pessoais IS Social 
Asymp. Sig. - N° de pessoas 

conhecidas na empresa 
0,909 0,110 0,174 0,542 0,192 0,129 

Asymp. Sig. - N° de pessoas 
que considera amigas na 

empresa 0,001 0,000 0,000 0,050 0,864 0,163 

Já relativamente ao número de pessoas amigas na empresa, foram identificadas relações 

significativas com todos os aspectos considerados, excepto com a importância dos factores 

situacionais e de interacção social. 

Quadro 4.61 
Comparação de médias - N° de pessoas que considera realmente amigas na empresa 

N° de pessoas que considera realmente amigas na empresa 

Nenhuma Uma Entre 1 e 5 Entre 5 e 10 Mais de 10 Total 
Satisf. com Factores 

Pessoais 3,441 3,602 3,505 3,543 3,748 3,595 
Satisf. com Factores 

Situacionais 3,455 3,437 3,407 3,477 3,733 3,536 
Satisf. com Factores 

de Interacção Social 3,600 3,765 3,724 3,774 3,994 3,817 
Import, dos factores 

Pessoais 4,396 4,381 4,225 4,345 4,146 4,248 

São os trabalhadores que consideram ter uma maior número de pessoas amigas na empresa 

que apresentam níveis de satisfação mais elevados com os três tipos de factores. No entanto, 

são também os que atribuem menor importância aos factores pessoais, logo, trabalhadores com 

relações de carácter menos formal e mais expressivo tendem a não atribuir muita importância 

aos factores de carácter pessoal ou mais básico do trabalho. 

O Quadro 4.62 permite-nos tirar mais algumas conclusões relativamente ao tipo de relação 

dos nossos inquiridos com os colegas de trabalho e chefias directas. 45,6% dos inquiridos 

considera que o relacionamento com os seus colegas de trabalho está assente em relações de 

trabalho mas também de amizade, seguindo-se os que consideram que está assente em 

relações de trabalho, mas também de convívio sem relação com a empresa. Apenas 9,2% refere 

que tem com os seus colegas de trabalho relações exclusivamente profissionais e outros 9,2% 
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que tem relações de trabalho mas também de participação em actividades extra trabalho 

organizadas pela empresa. 

A situação é diferente no que se refere ao tipo de relação com a chefia, existindo posições 

antagónicas. Antes de mais, 40,5% refere ter relações exclusivamente de trabalho, seguindo-se, 

com um peso de 31%, os que consideram ter relações profissionais, mas também de amizade. O 

relacionamento com as chefias apresenta uma maior tendência para não sair da fronteira do 

estritamente profissional, o que não deixa de ser facilmente explicável pela própria relação 

hierárquica existente, que muitas vezes diminui o nível de confiança e de à-vontade entre chefias 

e subordinados, procurando-se até, muitas vezes conscientemente, manter uma certa distância. 

Quadro 4.62 

Tipo de relacionamento com colegas de trabalho e chefia directa (%) 

O seu relacionamento com colegas de trabalho está assente em: 

Relações exclusivamente de trabalho 9,2 
Relaç trab. mas tb particip em activ. extra trb. org na empresa 9,2 
Relaç. trab. mas também convívios sem relação com empresa 35,4 
Relações de trabalho mas também de amizade 45,6 
Ns/Nr 0,6 

A relação que tem com a sua chefia directa é: 

Exclusivamente profissional 40,5 
Prof., mas tb de particip. activ. extra trabalho org. na emp 14,9 
Prof., mas tb com convívios sem qualquer relaç. com a empresa 13,6 
Profissional, mas também de amizade 31,0 

Tendo em consideração algumas das características dos inquiridos e o tipo de 

relacionamento que têm com os colegas de trabalho e chefias, concluímos, desde logo, que não 

existe qualquer relação entre estas duas variáveis e a antiguidade e função dos inquiridos, ou 

seja estas não influenciam o tipo de relacionamento existente. 

No que remete para o tipo de relacionamento com colegas de trabalho, verificamos que há 

uma relação significativa com a idade. Tende a evoluir de relações exclusivamente profissionais 

para relações mais caracterizadas pelo convívio ou amizade à medida que aumenta a idade. Tal 

poderá apontar para uma maior separação entre vida profissional e vida privada por parte dos 

mais novos e até, tendo em consideração a importância que atribuem aos factores pessoais, uma 

certa ideia de ir para o trabalho apenas com o objectivo de assegurar as condições para alcançar 

alguns dos seus objectivos pessoais de carácter mais material. 
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Pela análise do Quadro 4.63, constata-se que à medida que aumenta a idade, a relação com 

a chefia assume um carácter de maior convívio e amizade. Acontece o mesmo com a 

antiguidade na empresa, mas desta vez relativamente ao relacionamento com colegas de 

trabalho. 

No que se refere ao grau de instrução, quando este aumenta, as relações com os colegas de 

trabalho e com a chefia directa tendem para ser exclusivamente de trabalho, ou de trabalho mas 

também de participação conjunta em actividades extra-trabalho organizadas pela empresa. 

Relativamente ao rendimento mensal, quando este se eleva, as relações com os colegas tendem 

a assumir um carácter mais profissional, enquanto com a chefia directa tende a ser de convívio 

ou mesmo de amizade. De forma similar, à medida que passamos para funções 

hierarquicamente superiores, o relacionamento com os colegas de trabalho tende a ser de 

carácter mais profissional e com a chefia directa mais expressivo (ainda que em todos os casos 

de forma muito pouco acentuada). Concluindo, os actores sociais com funções hierarquicamente 

mais elevadas e salários superiores apresentam, com maior frequência, relacionamentos com as 

chefias, que extravasam as fronteiras do trabalho propriamente dito. 

Quadro 463 
Tipo de relacionamento com colegas e chefias e características dos inquiridos 

(correlação) 
O seu relacionamento co 
colegas de trabalho está A relação que tem com a 

assente em (de sua chefia directa é (de 
exclusivamente exclusivamente profissional 

profissional a de amizade) a de amizade) 
Correlation Coefficient 0,092 0,101 
Sig. (2-tailed) 0,102 0,074 

Idade N 314 316 
Correlation Coefficient -0,099 -0,140 
Sig. (2-tailed) 0,081 0,014 

Grau de instrução do próprio N 309 311 
Correlation Coefficient 0,120 0,078 
Sig. (2-tailed) 0,035 0,172 

Tempo de trabalho na Continental Mabor N 309 311 
Correlation Coefficient -0,013 0,145 
Sig. (2-tailed) 0,820 0,010 

Rendimento líquido mensal N 308 310 
Spearman's rho "Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

'Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 

Tivemos, ainda, a preocupação de estabelecer uma relação entre o tipo de relacionamento 
que os trabalhadores têm com os seus colegas de trabalho e com as suas chefias directas e o 
nível global de satisfação com o trabalho. Apenas o tipo de relação com a chefia directa 
apresenta significância. É entre aqueles que têm relações profissionais, mas também de 
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participação em actividades extra-trabalho organizadas na empresa, que encontramos uma maior 

percentagem de «muito satisfeitos» e «satisfeitos». Os níveis de satisfação são também bastante 

consideráveis entre os que têm com a sua chefia um relacionamento profissional mas também de 

amizade. 

Quadro 4.64 
Tipo de relacionamento com colegas e chefias e nível global de satisfação com o trabalho 

Nível global de satisfação com o trabalho 

Muito 
insatisfeito Insatisfeito 

Nem satisf., 
nem insatisf. Satisfeito 

Muito 
satisfeito Total x2 

O seu relacionamento com colegas de trabalho está assente em: 

Relações exclusivamente de 
trabalho 

% linha 

% coluna 

3,4 

50,0 

6,9 
8,7 

37,9 

16,4 

48,3 

7,1 

3,4 

4,3 

100,0 

9,3 
Relaç trab. mas tb particip em 
activ. extra trb. org na empr 

% linha 
% coluna 

3,4 
4,3 

17,2 
7,5 

65,5 
9,7 

13,8 
17,4 

100,0 
9,3 

Relaç. trab. mas também 
convívios sem relação com 
empresa 

% linha 

% coluna 

% linha 

% coluna 

0,9 

50,0 

7,2 

34,8 

22,5 

37,3 

61,3 

34,7 

8,1 

39,1 

100,0 

35,7 

0,292 

Relações de trabalho mas 
também de amizade 

% linha 

% coluna 

% linha 

% coluna 

8,5 

52,2 

18,3 

38,8 

66,9 

48,5 

6,3 

39,1 

100,0 

45,7 

A relação que tem com a sua chefia directa é 

Exclusivamente profissional % linha 
% coluna 

0,8 
50,0 

8,7 
47,8 

25,4 
47,8 

59,5 
37,9 

5,6 
30,4 

100,0 
40,3 

Prof., mastb de particip. activ. 
extra trabalho org. na emp 

% linha 

% coluna 

2,2 

50,0 

6,5 

13,0 

13,0 

9,0 

63,0 

14,6 

15,2 

30,4 

100,0 

14,7 
Prof, mas tb com convívios sem 
qualquer relaç. com a empresa % linha 

% coluna 

7,0 

13,0 

37,2 

23,9 

48,8 

10,6 

7,0 

13,0 

100,0 

13,7 

0,038 

Profissional, mas também de 
amizade 

% linha 
% coluna 

6,1 
26,1 

13,3 
19,4 

74,5 
36,9 

6,1 
26,1 

100,0 
31,3 

No que se refere à sociabilidade em contexto de trabalho, concluímos que mais importante 

que a quantidade de pessoas conhecidas na empresa é o tipo de relação que mantêm com os 

colegas de trabalho, ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas que os trabalhadores 

consideram realmente suas amigas no contexto de trabalho, maior o nível de satisfação com o 

mesmo. Trata-se da necessidade de amizade e convívio de que fala Neves de Almeida122 e que 

decorre do Ser Humano ser gregário, o que não deixa de ser benéfico para a própria empresa, 

pois a disponibilidade para ajudar os colegas e trabalhar em equipa poderá aumentar com o 

Fernando Neves de Almeida - Comportamento de sucesso nas organizações. Psicologia para gestores. Alfragide: 
McGrawHill, 1995 
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conhecimento e relacionamento com os mesmos, assim como um bom ambiente social de 

trabalho. 

No que se refere ao tipo de relação que têm com os colegas de trabalho e com a chefia 

directa, verificamos que apenas a relação com a chefia directa apresenta uma relação 

significativa com o nível global de satisfação com o trabalho, sendo entre aqueles que têm com 

os seus chefes relações profissionais mas também de participação em actividades extra-trabalho 

desenvolvidas pela empresa ou mesmo de amizade, que encontramos uma maior percentagem 

de pessoas satisfeitas. Já a relação com os colegas de trabalho não tem grande impacto na 

satisfação com o trabalho, à semelhança de conclusões tiradas por Robert Francês123 

Os resultados permitem-nos, pois, validar a nossa hipótese teórica de que "trabalhadores que 

conhecem e se relacionam com um grande número de pessoas na empresa tendem a apresentar 

um maior nível de satisfação com o trabalho. Esta tendência acentua-se se os relacionamentos 

são de amizade e convívio extra-trabalho". 

O contexto de trabalho, e tudo o que dele decorre, tem impacto no prestigio social dos 

actores sociais que, por sua vez, poderá afectar o seu nível de satisfação com o trabalho. O 

estatuto social decorrente do facto de serem trabalhadores da Continental Mabor ou da própria 

função que desempenham, poderá assumir uma importância considerável no nível de satisfação 

com o trabalho. 

Partimos da hipótese de que "a percepção da importância do trabalho e da empresa para o 

estatuto social do trabalhador afecta o seu grau de satisfação com o trabalho, que será tanto 

maior quanto maior for aquela". Questionamos os nossos inquiridos até que ponto o facto de 

serem trabalhadores da Continental Mabor e o próprio trabalho que executam são importantes 

para o seu prestígio social. 

Relativamente à importância de ser empregado desta empresa, a maior parte dos inquiridos 

considera que é «importante», seguindo-se os que consideram que é «muito importante». 

Acresce que são os indivíduos mais satisfeitos com o seu trabalho que mais consideram que o 

facto de trabalharem na Continental Mabor tem impacto no seu prestígio social, tendo esta 

relação uma base empírica significativa. No que se refere ao facto do trabalho que realizam ser 

importante para o seu prestígio social, verificamos que, também neste caso, o nível global de 

satisfação tende a ser maior entre os que consideram este aspecto importante para o seu 

prestígio social, no entanto esta relação não tem significância para que possa ser validada 

empiricamente. 

Robert Frances - La satisfaction dans le travail et l'emploi. Paris: PUF, 1981, p.117 
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Quadro 4.65 
Importância de empresa e do trabalho realizado para o prestígio social dos inquiridos e nível 

global de satisfação com o trabalho 

Nível global de satisfação com o trabalho: 

Muito Nemsatisf., 
insatisfeito Insatisfeito nem insatisf. Satisfeito 

Muito 
satisfeito Total x2 

Em que medida considera que o facto de ser empregado desta empresa é importante para o seu prestígio social? 

Não tem 
nenhuma 
importância 

% linha 

% coluna 
È pouco 
importante 

% linha 
% coluna 

E indiferente % linha 
% coluna 

E importante % linha 
% coluna 

25,0 

4,3 

75,0 

4,5 

100,0 

1,3 
20,0 
4,3 

40,0 
3,0 

40,0 
1,0 

100,0 
1,6 

9,4 
21,7 

32,1 
25,8 

54,7 
14,7 

3,8 
8,7 

100,0 
17,0 

6,4 
52,2 

19,8 
56,1 

67,4 
64,0 

6,4 
52,2 

100,0 
60,1 

E muito 
importante 

% linha 
% coluna 

3,2 
100,0 

6,5 
17,4 

11,3 
10,6 

64,5 
20,3 

14,5 
39,1 

100,0 
19,9 

0,006 

Em que medida considera que o seu trabalho é importante para o seu prestígio social? 

Não tem % linha 
nenhuma import% coluna 
i pouco 
importante 

% linha 
% coluna 

E indiferente % linha 
% coluna 

É importante % linha 
% coluna 

E muito 
importante 

% linha 
% coluna 

33,3 
4,3 

33,3 
1,5 

33,3 
0,5 

100,0 
1,0 

9,1 
4,3 

63,6 
10,6 

27,3 
1,5 

100,0 
3,5 

7,0 
17,4 

21,1 
18,2 

68,4 
19,8 

3,5 
8,7 

100,0 
18,3 

0,5 
50,0 

6,5 
52,2 

21,2 
59,1 

64,1 
59,9 

7,6 
60,9 

100,0 
59,2 

1,8 
50,0 

8,9 
21,7 

12,5 
10,6 

64,3 
18,3 

12,5 
30,4 

100,0 
18,0 

0,102 

Concluindo, para os trabalhadores da Continental Mabor, o facto de serem trabalhadores 

desta empresa assume grande importância para o seu prestígio social, influenciando o seu nível 

de satisfação com o trabalho. Tal poderá dever-se ao facto de ser uma empresa com grande 

visibilidade e importância económica no local onde está implementada, um local rural e com 

pouca densidade populacional, habitando grande parte dos seus trabalhadores na vizinhança da 

fábrica. 

O quadro abaixo permite-nos analisar a correlação entre o nível global de satisfação com o 

trabalho e a importância do trabalho e da empresa para o prestígio social dos inquiridos. 

Também neste caso é visível uma tendência significativa para o nível global de satisfação 

aumentar à medida que aumenta a percepção da importância destes dois factores para o 

prestígio social, principalmente no que se refere à importância de ser empregado da empresa, 
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reforçando, uma vez mais, o papel da imagem da empresa para o elevar dos níveis de satisfação 

dos seus trabalhadores. Estes resultados confirmam a hipótese levantada de que a percepção 

da importância do trabalho e da empresa para o estatuto social do trabalhador afecta o seu grau 

de satisfação com o trabalho, que será tanto maior quanto maior for aquela 

Quadro 4.66 
Correlação entre nível global de satisfação com o trabalho e 

a importância da empresa e do trabalho para o seu prestígio social 
(correlação) 

Nivel global de satisfação com 
o trabalho 

Em que medida considera que o Correi, Coef. 0,199 
facto de ser empregado desta 
empresa é importante para o seu Sig. (2-tailed) 0,000 
prestígio social? 

N 311 

Em que medida considera que o Correi, Coef. 0,127 

seu trabalho é importante para o 
seu prestígio social? 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,025 

311 
Spearman's rho "Correlation is significant atttie .01 levei (2-tailed). 

'Correlation is significant at the .05 level (2-taled). 

Outra análise que realizamos refere-se à percepção que os inquiridos têm relativamente à 

posição social em que os colocam a família, os colegas de trabalho, os superiores hierárquicos, 

os amigos mais próximos e a generalidade das pessoas, ou seja, a posição social hetero-

determinada. 

É a família que os indivíduos mais identificam como quem os coloca numa posição social 

superior, seguindo-se os amigos mais próximos e a generalidade das pessoas. Já no que se 

refere a quem os considera numa posição social baixa, a maior parte dos inquiridos refere que 

são maioritariamente os seus superiores hierárquicos, seguindo-se a generalidade das pessoas e 

os colegas de trabalho. Conclui-se que, segundo os trabalhadores, as pessoas que os 

consideram numa posição social mais baixa são, precisamente, as que se relacionam com eles 

em contexto de trabalho (chefias e colegas), o que nos poderá conduzir a reforçar a ideia da 

importância que ser trabalhador desta empresa assume para o exterior ou para a comunidade 

local, junto da família e amigos, por exemplo, pois são as pessoas externas è empresa que mais 

prestígio lhes atribuem. 
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Quadro 4.67 
Em que posição se colocam os inquiridos em termos sociais e nível e 

nível de satisfação com o trabalho (correlação) 

Nível global de satisfação com 
o trabalho 

Em que posição social acha que 
a sua família o coloca? 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,128 
0,024 
311 

Em que posição social pensa que 
os seus colegas de trabalho o/a 
colocam? 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,108 
0,056 
311 

Em que posição social pensa que 
os seus superiores hierárquicos 
o/a colocam? 

Corre, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,185 
0,001 
311 

Em que posição social pensa que 
os seus amigos mais próximos 
o/a colocam? 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,132 
0,020 
310 

Em que posição social pensa que 
a generalidade das pessoas o/a 
colocam? 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,018 
0,751 
311 

Spearman's rho * Correlation is significant at the .05 level (2-taied) 

'Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

A correlação do aspecto em análise com o nível global de satisfação dos trabalhadores, leva-

nos a concluir que o que mais se correlaciona com a satisfação com o trabalho é o 

posicionamento em que os superiores hierárquicos colocam os inquiridos, ou seja, quanto mais 

alto os trabalhadores percepcionam que os seus superiores hierárquicos os colocam em termos 

de posição social, maior a sua satisfação com o trabalho. No entanto, são precisamente os 

superiores hierárquicos que, segundo os inquiridos, os colocam numa posição social mais baixa, 

pelo que este não será um factor que contribui para o aumento da satisfação dos trabalhadores 

desta empresa, podendo até suceder o contrário. Segue-se, no que se refere à correlação com o 

nível global de satisfação, o posicionamento em que o colocam os amigos mais próximos e a 

família e os colegas de trabalho. 

Analisando a opinião dos inquiridos relativamente à sua posição social no que se refere ao 

rendimento económico, profissão, cultura, escolaridade, hierarquia na empresa e prestígio social 

(Quadro 4.68), constatamos que, na maior parte dos aspectos considerados, os inquiridos se 

consideram numa posição social média e que é apenas no que se refere à hierarquia na 

empresa, escolaridade e rendimento económico que existem pessoas que se consideram numa 

posição social muito baixa. O aspecto relativamente ao qual uma maior percentagem de 
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inquiridos se sente numa posição social muito elevada é o cultural, seguindo-se a escolaridade e 

o prestígio social e, finalmente, o rendimento económico. 

Quadro 4.68 
Posição social em que se colocam os inquiridos relativamente a diversos aspectos (%) 

No contexto da socied portuguesa, onde se colocaria a si próprio relativamente... 
Profissão Cultura Rendimento 

económico 
Escolaridade Hierarquia na Prestigio social 

empresa 
Posição muito baixa 0,32 0,64 3,83 

Posição baixa 8,92 7,03 2,56 7,64 36,74 7,99 

Posição média 72,61 72,20 66,45 69,11 52,72 74,12 

Posição alta 17,20 20,13 29,07 21,34 6,39 16,93 

Posição social muito elevada 0,96 0,64 1,92 1,27 0,32 0,96 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Analisando a correlação com o nível global de satisfação com o trabalho, constata-se que o 

aspecto que mais se correlaciona e é mais significativo é o lugar que consideram ter na 

hierarquia da empresa (precisamente um dos aspectos em que os trabalhadores pior se 

posicionam), ou seja, à medida que consideram a sua posição na hierarquia da empresa mais 

elevada, maior o nível de satisfação com o trabalho. Segue-se o posicionamento relativamente à 

profissão que exercem. 
Quadro 4.69 

Correlação entre nível global de satisfação e 
posicionamento social dos inquiridos 

(correlação) 
Nivel global de satisfação com o 

trabalho 

Em que posição social acha que 
a sua família o coloca? 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,128 
0,024 
311 

Em que posição social pensa Correi, Coef. 0,108 

que os seus colegas de trabalho Sig. (2-tailed) 0,056 
o/a colocam? N 311 

Em que posição social pensa Correi, Coef. 0,185 

que os seus superiores Sig. (2-tailed) 0,001 
hierárquicos o/a colocam? N 311 

Em que posição social pensa Correi, Coef. 0,132 

que os seus amigos mais Sig. (2-tailed) 0,020 
próximos o/a colocam? N 310 

Em que posição social pensa Correi, Coef. 0,018 

que a generalidade das pessoas Síg. (2-tailed) 0,751 
o/a colocam? N 311 

Spearman's mo 'Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). 

"Correlation is significant at the .01 level (2-taied). 
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Conclui-se que a posição social que os trabalhadores percepcionam ter relativamente à 

hierarquia na empresa e à profissão são os aspectos que maior influência exercem no seu nível 

global de satisfação com o trabalho, a correlação com a escolaridade também é significativa, no 

entanto é de tendência negativa, ou seja, quanto mais os indivíduos se sentem satisfeitos 

relativamente ao seu posicionamento face à escolaridade, menor o seu nível de satisfação com o 

trabalho, reforçando a constatação de que a satisfação com o trabalho tende a ser menor entre 

os mais escolarizados. 

Nesta investigação avançamos, também, com a ideia de que a forma de pensar dos 

inquiridos pode ser, muitas vezes, influenciada pela opinião das pessoas que os rodeiam, o que 

nos remete para a questão da «norma subjectiva»124. Consideramos, no nosso quadro hipotético, 

que "os indivíduos terão tendência a executar um comportamento quando o avaliam 

positivamente e quando acham que os outros, que são importantes para eles, pensam que eles o 

devem fazer". 

Segundo a Teoria dos Factores Sociais, devemos ter em consideração as condições sociais 

que afectam a escolha planeada de um comportamento. Muitas vezes, a reacção que temos a 

algo sofre grande influência do que os outros nos transmitem. O mesmo se poderá passar 

relativamente ao trabalho, se um trabalhador tem colegas com uma boa avaliação ou impressão 

face ao trabalho que realizam, esta opinião poderá ter um efeito poderoso no seu nível de 

satisfação, ainda mais acentuada se for uma pessoa que tem em consideração a opinião dos 

outros. A impressão ou opinião dos colegas pode ter um feito poderoso na avaliação e satisfação 

com o trabalho, pelo que a reacção a determinada tarefa poderá ser mais função do que os 

colegas dizem sobre essa tarefa do que das suas propriedades ou características. 

Começamos por analisar a opinião dos trabalhadores relativamente ao nível de satisfação 

com o trabalho das pessoas com que trabalham directamente. Verificamos que a maior parte 

considera que os seus colegas se sentem satisfeitos com o trabalho, sendo os trabalhadores 

mais satisfeitos, precisamente os que mais percepcionam que os seus colegas de trabalho 

também se sentem satisfeitos no seu trabalho. Esta realidade também foi constatada no estudo 

de Ma L. Lima, Jorge Vala, Ma Benedita e António Caetano125, que concluíram que os atributos do 

trabalho e da situação de trabalho são definidos e avaliados pela percepção dos outros e pela 

informação acerca do ambiente que lhes é fornecida. 

Jorge Vala; Ma Benedicta Monteiro; Luísa Lima; António Caetano - Psicobgia Social das Organizações - Estudos 
em Empresas Portuguesas. Oeiras: Celta Editora, 1994 
125 Idem 
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Gráfico 4.5 

Grau de satisf. das pessoas com que trabalha directamente 
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De facto, como podemos verificar, pela análise do Gráfico 4.5, a grande maioria dos nossos 

inquiridos considera que as pessoas com que trabalham directamente sentem-se satisfeitas com 

o trabalho que realizam. 

Quadro 470 

Nível Global de satisfação e grau desatisfação das pessoas com que 
trabalha directamente Grau de 

satisfação 
das pessoas 

com que 
trabalha 

directamente 
Spearman's rho Nível global de satisfação 

com o trabalho 

Correlation Coefficient 
Sig. (2tailed) 
N 

,222 
,000 
308 

'.Correlation is significant at the .01 level (2tailed). 

A correlação entre a opinião dos inquiridos relativamente ao grau de satisfação de quem os 

rodeia no trabalho e o seu próprio nível de satisfação, leva-nos a concluir que é significativa e 

positiva, ou seja, confirma-se que são os indivíduos mais satisfeitos com o seu trabalho que mais 

percepcionam que os seus colegas de trabalho também se sentem satisfeitos com o mesmo. 
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Questionamos também os trabalhadores sobre o que achavam da opinião das outras 

pessoas relativamente ao que eles (trabalhadores) deveriam sentir face ao trabalho. 

Quadro 4.71 

Opinião das outras pessoas relativamente ao nível de satisf. que os inquiridos devem sentir 
Nível de satisfação 

Muita Nem satisf., 
Insatisf. Insatisf. nem insatisf. Satisf Muita Satisf. Total ns/nr Total 

Pessoas por quem tem maior 
consideração acham que deve 
pensar que o seu trabalho lhe dá 

% 

0,32 2,53 9,49 74,68 12,34 99,37 0,63 100,00 
Pessoas da família acham que 
deve pensar que o seu trabalho lhe 
dá 

% 

2,53 9,49 70,25 16,77 99,05 0,95 100,00 
Amigos com quem mais convive 
acha que deve pensar que o seu 
trabalho lhe dá 

% 

3,16 17,72 68,35 9,81 99,05 0,95 100,00 
Colegas de trabalho acham que 
deve pensar que o seu trabalho lhe 
dá 

% 

2,85 20,25 69,62 6,01 98,73 1,27 100,00 

É na família que os inquiridos percepcionam que existe uma maior percentagem de pessoas 

que acham que o trabalho lhes deve dar muita satisfação, seguindo-se as pessoas por quem têm 

mais consideração, sendo também nestes dois grupos que os inquiridos consideram que existem 

pessoas que consideram que eles devem estar muito satisfeitos com o seu trabalho. Pelo 

contrário, é entre os amigos que mais percepcionam a opinião de que o seu trabalho lhes deve 

dar insatisfação. 
Quadro 4.72 

Nível global de satisfação e opinião das outras pessoas 
(correlação) 

Nível geral de satisfação 
com o trabalho 

Pessoas por quem tem maior Correi Coef 0,283 
consideração acham que deve 
pensar que o seu trabalho lhe Sig. (2-tailed) 0,000 
dá... N 311 
Pessoas da família acham que 
deve pensar que o seu 
trabalho lhe dá.... 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,329 
0,000 
310 

Amigos com quem mais 
convive acha que deve pensar 
que o seu trabalho lhe dá.... 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,297 
0,000 
310 

Colegas de trabalho acham 
que deve pensar que o seu 
trabalho lhe dá... 

Correi, Coef. 

Sig. (2-tailed) 

N 

0,291 
0,000 
309 

Spearman's rho "Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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Analisando a correlação da opinião das outras pessoas com o nível global de satisfação com 

o trabalho, concluímos que todas elas são significativas, o que confirma a tendência para os 

trabalhadores que consideram que as pessoas acham que devem pensar que o seu trabalho lhes 

dá muita satisfação apresentarem níveis de satisfação mais elevados, principalmente quando 

essa opinião emana de um membro da sua família. 

Quadro 4.73 
Influência que a opinião das outras pessoas exerce sobre os inquiridos 

Não 
concordo, 

Discordo nem Concordo 
totalmente Discordo discordo Concordo totalmente Total ns/nr Total 

De uma fornia geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os membros da sua família acham que 
deve pensar 7,91 30,06 28,16 28,48 4,43 99,05 0,95 100,00 

De uma fornia geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os seus amigos mais chegados acham 
que deve pensar 11,39 35,13 32,91 18,04 1,58 99,05 0,95 100,00 

De uma forma geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os seus colegas de trabalho acham que 
deve pensar 11,08 33,86 35,44 17,72 0,95 99,05 0,95 100,00 

De uma forma geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os seus superiores acham que deve 
pensar 8,86 26,90 37,03 23,42 2,85 99,05 0,95 100,00 

Questionamos, também, os trabalhadores se geralmente gostam de pensar de acordo com o 

que os outros acham que devem pensar, ou seja, até que ponto são influenciados pela opinião 

de quem os rodeia. Verifica-se que há uma tendência para as pessoas não concordarem com 

esta afirmação, principalmente no que se refere aos amigos mais chegados e colegas de 

trabalho. A família é o grupo que mais influencia exerce na opinião dos trabalhadores, sendo 

precisamente esta que mais considera que o trabalho lhes deve dar muita satisfação, pelo que 

este poderá ser um factor impulsionador da satisfação com o trabalho. 

Quadro 4.74 
Correlação entre o nível global de satisfação e influência da opinião dos outros 

(correlação) Nível global de 
satisfação com o 

trabalho 
Spearman's rho De uma forma geral gosta de pensar de acordo com o que os correlation coeficient 0,181 

membros da sua família acham que deve pensar Sig. (2-taiied) 0,001  
De uma forma geral gosta de pensar de acordo com o que os Correlation coeficient 0,123 
seus amigos mais chegados acham que deve pensar sig. (2-taiied) o,030  
De uma forma geral gosta de pensar de acordo com o que os Correlation coeficient 0,117 
seus colegas acham que deve pensar sig. (2-taiied) 0,040  
De uma forma geral gosta de pensar de acordo com o que os Correlation coeficient 0,195 
seus superiores acham que deve pensar Sig. (2-tailed) o,ooi  
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A correlação entre o nível global de satisfação com o trabalho e o facto dos indivíduos 

gostarem, ou não, de pensar de acordo com o que os outros acham que deve pensar é 

significativa, principalmente no que remete para os membros da família e superiores 

hierárquicos. Sendo assim, a satisfação com o trabalho é maior entre aqueles que gostam de 

pensar de acordo com o que a família e superiores hierárquicos pensam, sendo precisamente a 

família o grupo em que um maior número de trabalhadores consideram que o trabalho lhes dá 

satisfação ou mesmo muita satisfação. Esta poderá ser uma influência no sentido de aumentar 

os níveis de satisfação com o trabalho na Continental Mabor. 

Podemos concluir que, apesar da maior parte dos trabalhadores considerar que a opinião dos 

outros não condiciona a sua forma de pensar, tal acontece principalmente relativamente a 

amigos e colegas de trabalho. Já a opinião da família e dos superiores hierárquicos exerce mais 

influência e tem mais impacto no nível de satisfação com o trabalho, uma vez que a família e as 

pessoas por quem tem maior consideração (podendo aqui estar, em alguns casos, incluídas 

chefias), são precisamente os que consideram que se devem sentir muito satisfeitos com o 

trabalho, pelo que a sua opinião tem um impacto positivo no nível de satisfação face ao trabalho. 

Podemos, pois, validar a hipótese de que "os indivíduos terão tendência a executar um 

comportamento quando o avaliam positivamente e quando acham que os outros, que são 

importantes para eles, pensarem que eles o devem fazer" 

Finalmente, gostaríamos de introduzir neste estudo a análise da correlação entre o nível 

global de satisfação com o trabalho e os principais aspectos que consideramos na nossa 

pesquisa. 

O Quadro 4.78 apresenta os principais aspectos considerados que têm uma correlação 

significativa (p=0,000) e maiores coeficientes de correlação (r) com o nível global de satisfação, 

ou seja, os aspectos cuja satisfação é considerável quando os níveis de satisfação global com o 

trabalho são mais elevados. 
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Quadro 4.78 

Aspectos que mais se correlacionam com o nível global de satisfação dos 
inquiridos 

Correlação (r) 
com nível global de 
satisfação com o 

trabalho 
Satisfação com carreira profissional 
Grau de satisfação com estatuto profissional 
Emoções face ao trabalho (desagrado vs. Agrado) 
Satisfação com organização e funcionamento da empresa 
Satisfação com reconhecimento por parte dos colegas de trabalho 
Emoções face ao trabalho (triste v.s contente) 

Características da função - capacidades bem aproveitadas na empresa 
Satisfação com criatividade do trabalho 
Emoções face ao trabalho (desanimado vs. animado) 
Satisfação com organização e funcionamento do departamento 
Satisfação com participação na tomada de decisão 
Emoções face ao trabalho (infeliz vs. feliz) 
Satisfação com oportunidades de formação 
Satisfação com oport de usar habilidades e aplicar conhecimentos 
Satisfação com remuneração 

Pessoas da família acham que deve pensar que o trabalho lhe dá 
(muita insatisfação vs. Muita satisfação) 

Satisfação com autonomia no trabalho 
Satisfação com trabalho de equipa 
Satisfação com estatuto social decorrente do emprego 
Satisfação com respeito por parte das pessoas com que trabalha 
Grau de satisfação com o estatuto social 
Satisfação com oportunidade de ajudar os outros no trabalho 
Satisfação com benefícios sociais  

,527 
,508 
,478 
,456 
,421 
,390 

,388 
,358 
,357 
,350 
,347 
,343 
,342 
,338 
,330 

,329 
,327 
,327 
,323 
,311 
,306 
,305 
,303 

O aspecto que mais se correlaciona é um dos indicadores que consideramos como fazendo 

parte dos factores pessoais, a «satisfação com a carreira profissional». Logo, a carreira 

profissional assume um papel considerável no nível de satisfação dos trabalhadores de 

Continental Mabor. Os indivíduos que se sentem satisfeitos com a sua carreira profissional são 

também os que apresentam maiores níveis de satisfação com o trabalho. 

Segue-se um aspecto que não foi considerado enquanto indicador, mas que foi incluído na 

nossa investigação, a propósito da satisfação com a vida quando questionamos qual o nível de 

satisfação com a vida em família, com os amigos mais próximos, com o estatuto social e com o 

estatuto profissional. É precisamente deste último que falamos, o grau de satisfação com o 

estatuto profissional, que tende a ser elevado junto dos trabalhadores com maiores níveis globais 

de satisfação. 
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Resumindo, carreira profissional e satisfação com o estatuto profissional, são, entre os 

aspectos considerados, os que mais se correlacionam com a satisfação dos inquiridos, o que 

denota uma tendência para valorizar aspectos de pendor pós-materialista, mas também mais 

individualista. 

Como terceiro factor que mais se relaciona com o nível global de satisfação encontramos 

uma emoção face ao trabalho. Trata-se da emoção de «desagrado/ agrado». O facto de um 

trabalho ser agradável para os trabalhadores, faz com que os seus níveis de satisfação sejam 

superiores. A satisfação com a organização e funcionamento da empresa também é um dos 

aspectos que caracteriza os trabalhadores mais satisfeitos com o seu trabalho, assim como a 

satisfação com o reconhecimento por parte dos colegas de trabalho - dois indicadores de 

satisfação considerados na nossa investigação. 

Segue-se outra variável que remete para as emoções face ao trabalho, desta feita os 

trabalhadores que se dizem contentes com o seu trabalho tendem a apresentar níveis de 

satisfação com o trabalho bastante positivos. Como podemos constatar pela análise do quadro 

acima, as emoções face ao trabalho apresentam coeficientes de correlação bastante 

consideráveis com a satisfação global com o trabalho, pelo que podemos concluir da sua 

importância relativamente ao mesmo. 

Encontramos, também, um aspecto relacionado com as características da função dos 

inquiridos. Trata-se do facto das suas capacidades serem bem aproveitadas na empresa, um 

factor que tem impactos consideráveis na satisfação global dos inquiridos. Há, de facto, uma 

tendência, para os trabalhadores desta empresa também valorizarem aspectos de caracter pós-

materialista e expressivo (menos materialistas), expressos em sentimentos que remetem para o 

"prazer" e "usufruto" que é retirado do trabalho. 

Seguem-se outros aspectos que apresentam correlações bastante positivas com o nível 

global de satisfação com o trabalho, como a oportunidade de usar habilidades e aplicar 

conhecimentos e também a remuneração. Estes dados vão a par com o nosso desacordo 

relativamente à Teoria de Herzberg, quando refere que os aspectos de manutenção mais 

básicos, como salários, estabilidade contratual, benefícios ou relações com colegas não são 

factores de motivação, servindo apenas, quando assegurados, para evitar a insatisfação, mas 

nunca para motivar. Constatamos que estes aspectos também se relacionam consideravelmente 

com o nível global de satisfação, logo têm impacto no mesmo, não sendo apenas motivadores os 

factores relacionados com a função, apesar de assumirem um papel considerável nesse sentido. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

A satisfação com o trabalho tem assumido uma importância crescente para as Organizações, 

decorrente, entre outros aspectos, do impacto que poderá assumir na motivação, desempenho e 

produtividade dos seus trabalhadores. No entanto, este não é um fenómeno fácil de analisar, 

pela própria indeterminação que caracteriza os comportamentos sociais e pela dificuldade da sua 

apreensão. 

Têm sido alguns os estudos que se debruçam sobre esta problemática, quer optando por 

uma determinada abordagem (ou teoria), quer aproveitando as diferentes abordagens existentes, 

criando um modelo compósito. O presente trabalho seguiu o caminho de uma abordagem 

multifacetada da satisfação com o trabalho, considerando um conjunto alargado de variáveis que 

a ela poderão estar associadas. 

Tratando-se de um estudo de caso, o contributo que aqui podemos deixar para o avanço e 

desenvolvimento teórico desta dimensão associada ao trabalho remete, essencialmente, para o 

tipo de abordagem realizada, principalmente pelo facto de não se restringir ao estudo de 

variáveis exclusivamente relacionadas com o trabalho em si ou com as características dos 

actores sociais e avançar para uma análise tripartida dos factores de satisfação, não se limitando 

ao dualismo «aspectos intrínsecos versus aspectos extrínsecos» do trabalho. 

Mas para além do contributo para o avanço teórico e metodológico destes estudos, sendo 

esta investigação um estudo de caso, as conclusões que dele podemos tirar assumem toda a 

relevância para a realidade aqui estudada - a Continental Mabor. Questionamos se poderá esta 

empresa ser caracterizada como um caso sui generis no que se refere à satisfação dos seus 

trabalhadores? 
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A nossa pergunta de partida consistia, precisamente, em saber qual o nível global de 

satisfação dos trabalhadores da empresa e qual o tipo de «factores de satisfação» que orientam 

o comportamento e atitudes dos trabalhadores perante o trabalho. O caminho metodológico no 

sentido de respondermos à questão levantada foi, essencialmente, quantitativo, optando-se pelo 

inquérito por questionário para a recolha dos dados pertinentes para este estudo. 

Verificamos que o nível global de satisfação com o trabalho é bastante positivo. Mesmo num 

contexto nacional, e internacional, pautado pela «crise», pelo fecho de várias empresas a nível 

nacional, pelo não pagamento ou pagamento em atraso de salários e pelo aumento do custo de 

vida, encontramos na Continental Mabor bons resultados financeiros, crescimento, produtividade 

e trabalhadores com níveis de satisfação face ao trabalho consideráveis e com postos de 

trabalho que, na maior parte dos casos, correspondem às suas expectativas, tendo assumido até 

expectativas consideráveis de terem um aumento salarial em breve. 

Considerando os três tipos de factores de satisfação (pessoais, situacionais e de interacção 

social), concluímos que não existem diferenças extremamente significativas relativamente à 

satisfação com cada um deles, sendo, no entanto, os de interacção social que apresentam 

maiores níveis de satisfação. Parece-nos, pois, que na empresa os trabalhadores sentem-se 

satisfeitos com o relacionamento existente entre colegas e com as chefias. O nível de 

sociabilidade na empresa é considerável, as pessoas conhecem-se entre si e são bastantes as 

que referem ter amigos no trabalho, sendo a amizade em contexto de trabalho um dos aspectos 

que se correlaciona com o nível global de satisfação. A satisfação com este tipo de factores 

também poderá estar relacionada com o facto de se tratar de uma empresa geograficamente 

posicionada num meio com pouca densidade populacional, sendo a maior parte dos operadores 

provenientes de localidades vizinhas da fábrica, pelo que poderão relacionar-se uns com os 

outros para lá do contexto de trabalho. 

No que se refere ao tipo de abordagem pelo qual optamos, os próprios resultados levam-nos 

a concluir que o facto de não nos termos limitado a uma análise dual (aspectos extrínsecos 

versus extrínsecos) e termos avançado para uma análise tripartida, que considera isoladamente 

os indicadores relacionados com a interacção social em contexto de trabalho, constituiu uma boa 

opção. Este tipo de factores remetem para a necessidade de associação de que nos fala Maslow, 

que se reflectem na preocupação de ter bons colegas de trabalho, oportunidades de intercâmbio 

e relações interpessoais harmoniosas e que, como verificámos, assume uma importância 

considerável na realidade estudada. São também as necessidade de afiliação de que nos fala 
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McClelland126, o desejo de estabelecer e manter relações de amizade, de obter aprovação por 

parte dos outros, de acordo com o seu desejo e normas. 

Esta opção de análise, permitiu enriquecer as conclusões da nossa investigação, alertando 

para a importância deste tipo de factores, precisamente os que mais se destacam a nível da 

satisfação sentida. A interacção é, também, o tipo de factor relativamente ao qual à medida que 

aumenta a sua importância, maior é a satisfação sentida, logo os trabalhadores percepcionam 

uma resposta por parte da empresa relativamente à importância que lhes atribuem. São aspectos 

importantes para os trabalhadores e que poderão ser, cada vez mais, potenciados pela própria 

empresa. 

A interacção social é um aspecto fundamental, pois, como defende Sainsaulieu, a regulação 

social resulta de própria multiplicidade de interdependências saídas da interacção entre actores. 

Quanto mais estes se implicam em relações de poder e negociação, mais têm de contar com as 

motivações e valores uns dos outros. Os sistemas de interacção constituem um recurso social 

maior de desenvolvimento das empresas. 

Ainda no que se refere ao nível da satisfação com os factores considerados, seguem-se os 

pessoais e, finalmente os situacionais. Parece-nos, pois, que na Continental Mabor os 

trabalhadores sentem-se menos satisfeitos com aspectos de carácter mais intrínseco do seu 

trabalho, ainda mais que com os de carácter extrínseco (factores pessoais). Os dirigentes da 

empresa deverão estar atentos a estes aspectos, principalmente porque, apesar de não existirem 

diferenças na média da importância atribuída a cada um dos factores de satisfação, constatamos 

que os dois indicadores aos quais os trabalhadores atribuem maior importância são situacionais: 

a responsabilidade e controlo sobre o trabalho que executa e a organização e funcionamento da 

empresa. Na realidade, os aspectos intrínsecos do trabalho são importantes para os 

trabalhadores, mas nem sempre têm a resposta desejada. 

A análise de todos os aspectos considerados na pesquisa, conduziu-nos a destacar a 

importância que a carreira profissional e o estatuto profissional assumem para satisfação, 

questões bastante relacionadas com o status e com o desenvolvimento profissional. Também as 

emoções assumem uma grande importância, principalmente o facto de sentirem agrado e 

estarem contentes com o seu trabalho. 

No entanto, esta investigação não se pautou apenas por esta análise, relacionamos a 

satisfação com o trabalho com diversos aspectos que caracterizam os inquiridos e a sua vida 

dentro e fora da esfera de trabalho, tendo como pilares de análise as diferentes abordagens 

D. C. McClelland - The Achieving society. New Jersey: Van Nostrand, 1961 
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existentes relativamente a esta temática. Será precisamente de algumas das conclusões tiradas 

desta análise que se poderá percepcionar as principais especificidades desta empresa. 

Antes de mais, as características sócio-demográficas e profissionais dos trabalhadores não 

têm o impacto que julgamos ter no nível de satisfação dos trabalhadores, pois muitas das 

hipóteses levantadas que relacionam estes dois tipos de variáveis não foram validadas, 

indicando uma fraca relação com a satisfação face ao trabalho. Parece-nos que factores como as 

características pessoais e biográficas dos empregados que, segundo Mintzberg127, influenciam o 

comportamento dos indivíduos, não têm nesta empresa o impacto percepcionado noutras 

realidades. 

A nível das características dos indivíduos (sócio-demográficas e profissionais), apenas o grau 

de instrução assume uma relação significativa com o nível global de satisfação, sendo, no 

entanto, uma relação de sentido negativo e inversa à de muitos estudos realizados. Ao contrário 

do que avançamos na nossa hipótese teórica, na Continental Mabor a satisfação com o trabalho 

tende a diminuir à medida que aumenta o grau de instrução dos seus trabalhadores, uma das 

razões pela qual podemos considerar que, de facto, se trata de uma empresa sui generis no que 

se refere à satisfação com o trabalho. De facto, inversamente ao que se tem sido verificado em 

alguns estudos que abordam as questões da satisfação com o trabalho, neste estudo as 

características, quer sócio-demográficas como profissionais, dos inquiridos não têm grande 

impacto no seu nível global de satisfação com o trabalho, podendo apenas relacionar-se com a 

satisfação relativamente a alguns dos três factores considerados ou com a importância que lhes 

é atribuída. Quando existe uma relação significativa, esta assume um sentido contrário ao que 

costuma ser verificado em estudos realizados, como acontece com o grau de instrução dos 

trabalhadores, sendo de referir que esta também foi a tendência verificada no Estudo de 

Satisfação realizado pela própria empresa em 2003. 

Já no que se refere às características da função, a situação é diferente, pois tanto a função 

exercida como as suas características apresentam uma relação significativa com o nível global 

de satisfação. No entanto, também no que se refere à função, os dados indicam uma tendência 

inversa à que avançamos, uma vez que não são os inquiridos com funções hierarquicamente 

superiores que estão mais satisfeitas com o seu trabalho, mas sim os Supervisores/ 

Coordenadores e os Operadores. De referir, ainda, que a antiguidade na função também é um 

factor que pode ter impacto na satisfação global dos trabalhadores, existindo uma tendência para 

esta diminuir à medida que aumentam os anos a realizar a mesma função, talvez decorrente de 

Henry Mintzberg - Estrutura e dinâmica das Organizações. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995 
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um certo cansaço ou desgaste por realizarem sempre as mesmas tarefas ao longo de vários 

anos. 

No que se refere às diferentes características das funções (que na sua maioria remetem para 

aspectos intrínsecos do trabalho), verificamos que todas à excepção da função permitir que faça 

coisas diferentes e diversas e os riscos que correm para a sua saúde, têm um impacto 

significativo no nível global de satisfação com o trabalho. De facto, a satisfação aumenta com a 

percepção de que exercem influência no seu trabalho, principalmente nas relações com os 

chefes, no conteúdo do trabalho e nas promoções. No entanto, tal como Werther e Davis128, 

consideramos que, apesar de um trabalho rico em autonomia, variedade e outras características, 

contribuir para a satisfação dos trabalhadores, também a aceitação pelo grupo e a relação com 

os seus membros influencia a satisfação dos trabalhadores, dai a importância que assumem os 

factores de interacção social, como foi, aliás, verificado neste estudo. 

O tipo de sociabilidade no contexto de trabalho, assume alguma relevância para o nível de 

satisfação dos trabalhadores. Referimo-nos ao tipo de sociabilidade, uma vez que constatamos 

que não é a quantidade de pessoas que os trabalhadores conhecem na empresa, mas sim o tipo 

de relacionamento que têm com elas que aqui assume alguma importância. Quanto mais estas 

relações são caracterizadas por um carácter informal, ou mesmo de amizade, maior a satisfação 

sentida com o trabalho. Acresce que, muito mais que a relação com os colegas de trabalho, é a 

relação com o superior hierárquico que tem impactos no nível global de satisfação, que tende a 

aumentar à medida que a relação se afasta do domínio exclusivo do trabalho, assumindo 

contornos mais informais. 

Como referimos anteriormente, um dos nossos objectivos consistiu em analisar a influência 

que os diferentes domínios da vida dos trabalhadores para além do trabalho assumem no seu 

nível de satisfação. A família e os amigos mais próximos são as esferas mais importantes da vida 

dos nossos inquiridos. No entanto, são os aspectos mais directamente relacionados com o 

trabalho (estatuto profissional e social) que mais se correlacionam com a satisfação face ao 

mesmo, precisamente aqueles com que os trabalhadores se sentem menos satisfeitos quando 

comparados com outros domínios da sua vida, como a família. Acresce que os indivíduos que 

atribuem uma maior importância relativa ao trabalho, apresentam níveis de satisfação 

significativos com os três factores de satisfação aqui considerados. Parece-nos, pois que, ao 

contrário do que defende Brites da Silva129, na realidade aqui estudada, a influência exercida por 

outros aspectos da vida dos trabalhadores no nível de satisfação não é tão acentuada, sendo 

maior a de aspectos que mais directamente se relacionam com o trabalho, não se negando, no 

William Wether; Keith Davis - Admnistração de Pessoal e Recursos Humanos. Brasil: Edições MacGrawHill, 1983. 
Brites da Silva - op. cit. 
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entanto, a importância da família na formação da opinião dos trabalhadores relativamente ao 

sentimento que têm face ao trabalho. 

Brites da Silva também constatou, na sua investigação, a importância assumida pelas 

emoções dos trabalhadores face ao trabalho no seu nível global de satisfação. Esta tendência 

também se verificou no nosso estudo, sendo as emoções um dos aspectos que mais se relaciona 

com a satisfação com o trabalho. A tendência constatada é para, quanto mais estas emoções 

são positivas, maior a satisfação com o trabalho. 

Esta pesquisa permite-nos, como muitas das que se têm realizados mais recentemente, 

avançar um pouco mais para além das abordagens clássicas a esta temática, revelando a 

importância que aspectos como as emoções assumem na satisfação com o trabalho, 

confirmando-se o que defende Brites da silva, que "... as emoções enquanto tradutoras dos 

«estados de espírito» dos actores sociais têm um papel cada vez mais relevante"130. 

Outra variável que também fez parte do estudo de Brites da Silva e que consideramos é a 

"norma subjectiva". Verificamos que, para além da maior parte dos inquiridos considerar que os 

seus colegas de trabalho se sentem satisfeitos com o trabalho, são, precisamente os que 

expressam esta opinião que se sentem mais satisfeitos no seu trabalho. Constatamos, também, 

que os trabalhadores que referem que as pessoas acham que devem pensar que o seu trabalho 

lhes dá muita satisfação são os que apresentam níveis de satisfação mais elevados, 

principalmente quando essa opinião é proveniente de membros da sua família e pessoas por 

quem têm maior consideração, sendo estas, precisamente, as pessoas que maior influência 

exercem na sua opinião. 

Apesar da identidade não se relacionar significativamente com o nível global de satisfação 

com o trabalho, verificamos que é com a empresa, seguido do grupo sócio-profissional, que os 

trabalhadores da Continental Mabor mais se identificam, sendo também o facto de serem 

trabalhadores desta empresa que maior influência tem no seu prestígio e na sua satisfação com 

o trabalho. Parece-nos que uma política de Recursos Humanos que procura mobilizar os 

trabalhadores se deverá preocupar em realizar um estudo profundo das identidades existentes 

no trabalho, da sua articulação com a cultura da empresa e da diversidade de processos de 

aprendizagem a ela ligados. 

Brites da Silva - op. cit., p. 173 
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Concluindo, será, de facto, a Continental Mabor um caso sui generis no que se refere à 

satisfação dos seus trabalhadores? Não será uma realidade em tudo distinta ou diferenciada, no 

entanto, são visíveis bastantes especificidades, principalmente no que se refere ao impacto das 

características dos trabalhadores. Estas, exceptuando o grau de instrução dos trabalhadores, 

não assumem uma importância significativa para a satisfação, ao contrário do que acontece com 

a função exercida e suas características. Já as emoções face ao trabalho assumem aqui um 

papel fundamental, assim como a norma subjectiva, as expectativas dos trabalhadores, o tipo de 

sociabilidades existente, a importância que trabalhar para a empresa assume para o estatuto 

social e, mesmo, a satisfação com a vida, principalmente com os domínios que mais se 

relacionam com o trabalho. 

Situando-se a satisfação no campo das intersubjectividades e tendo presente a complexidade 

sociológica do sistema social de produção, é difícil encontrar uma teoria explicativa para este 

fenómeno da satisfação com o trabalho, no entanto todos os avanços que se possam fazer, são 

de extrema importância. Tendo em consideração o papel que assume a interacção social e as 

sociabilidades em contexto de trabalho para o estudo da satisfação dos trabalhadores, 

percepcionado nesta investigação como noutras que a precederam, consideramos que teria toda 

a pertinência um estudo da satisfação com o trabalho tendo por base uma abordagem da cultura 

de empresa, estabelecendo uma relação entre as culturas e mesmo entre os tipos de 

identidades, existentes num determinado contexto organizacional e a satisfação com o trabalho. 

Consideramos que este tipo de abordagem, não sendo tão abrangente como o estudo aqui 

apresentado, seria enriquecedor não só para o avanço teórico dos estudos da satisfação com o 

trabalho, como para os contextos organizacionais estudados, uma vez que permitiria uma análise 

mais centrada na sua própria realidade cultural e identitária, constituindo uma ferramenta de 

gestão bastante pertinente no âmbito do clima organizacional. 

187 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADAMS, J. Stacy - Inequity in social exchanges. In L. Berkowitz (ed.) - Advances in Experimental 

Psychology. San Diego: Academic Press, 1965, pp.267-299 

ALMEIDA, Fernando Neves de - Comportamento de sucesso nas organizações. Psicologia para 

gestores. Alfragide: McGrawHill, 1995 

ALMEIDA, João Ferreira de; PINTO, José Madureira - A investigação em ciências sociais. 

Lisboa: Editorial Presença, 1990 

AMSTRONG, T. B. - Job content and context factor related to satisfaction for different 

occupational levels, s/l: J. Appl. Psychology, 55, 1971, pp.65-77 

ARCENEGUI, José Luís - La gestion por objetivos como sistema de dirección, motivación e 

retribución. Modelos y Experiências Innovadoras en la Gestion de los Recursos Humanos, 

Barcelona: Ediciones Gestion 2000, 1996, pp. 356-377 

ATKINSON. J. W - An introduction to motivation. Princeton: Van Nostrand, 1964 

ATKINSON. John. W; BIRCH, David - The dynamic of action. New York: Wiley, 1970 

AZEVEDO, José - Metodologias qualitativas na análise do discurso. In ESTEVES, António; 

AZEVEDO, José, (org.) - Metodologias qualitativas para as ciências sociais. Porto. Instituto de 

Sociologia - FLUP, Abril 1998, pp.107-114 

188 



AZEVEDO, José - Programas de computador para análise de dados qualitativos. In ESTEVES, 

António; AZEVEDO, José, (org). - Metodologias qualitativas para as ciências sociais. Porto: 

Instituto de Sociologia - FLUP, Abril 1998, pp. 149-155 

BELL, Judith - Como realizar um projecto de investigação. Lisboa: Gradiva, 1997 

BENNIS, Warren G. - Desenvolvimento organizacional: sua natureza, origens e perspectivas. 

São Paulo: E. Bluchet, 1977 

BERGAMINI, C.W. - Desenvolvimento de recursos humanos: uma estratégia de desenvolvimento 

organizacional. São Paulo: Atlas, 1996 

BERGAMINI, C. W. - Motivação. São Paulo: Atlas, 1996 

BERNOUX, Phillipp - A sociologia das organizações. In Colecção Diagonal, 3a edição. Porto: 

Rés-Editora, s/d 

BIGLEY, Gregory - Motivation and leadership at work, s/l: McGraw-Hill, 1996, pp.346-369 

BORGES, Genoveva Galvão; PIRES, Ma Leonor - Escola, trabalho e emprego. In Geração e 

valores na sociedade portuguesa contemporânea. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, 1998 

BOUDON, Raymond - Os Métodos em sociologia. Lisboa: Edições Rolim, s/d 

BOURDIEU, Pierre - O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989 

BRANDÃO, Ana Maria; PARENTE, Cristina - Configurações da Função de Pessoal: as 
especificidades do caso português. In Organizações e Trabalho, n°20. Oeiras: Celta Editora, 
1998 

BREWSTER, Chris; HEGWISCH, Ariane - Policy and Practice in European Human Resources 

Management. Routledge - London: The Price Waterhouse, 1994 

189 



BRYMAN, Alan - Research methods and organization studies. London: Routlegge, 1995 

CÂMARA, Pedro - A função de recursos humanos e os desafios do futuro. In Pessoal, n°68. 

Lisboa: Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos Humanos, 1994 

CÂMARA, Pedro: O que se espera da função de recursos humanos na empresa. In MARQUES, 

Jorge, CÂMARA, Pedro B.; MARTINS, Pedro - Novas Perspectivas de Gestão. Lisboa: 

Pergaminho, 1999 

CÂMARA, Pedro - Planear Recursos Humanos - Realidade ou Ficção? In MARQUES, Jorge; 

CÂMARA, Pedro ; MARTINS, Pedro - Novas Perspectivas da Gestão. Lisboa: Pergaminho, 1999 

CÂMARA, Pedro B. da; GUERRA, Paulo Balreira; RODRIGUES, Joaquim Vicente - Humanator -

Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997 

CAMPENHOUDT, Luc Van; QUIVY, Raymond: Manual de Investigação em Ciência Sociais. 

Lisboa: Gradiva, 1992 

CENTERS, R.; BUGENTAL, D. E. - Intrinsic and extrinsic Job motivations among different 

segments of the working population, s/l: J. Appl. Psychol., 1966 

CHAMPION, Dean - Sociologia das Organizações, s/l: Brasiliense, 1988 

CHIAVENATO, Idalberto - Iniciação à Administração de Pessoal. São Paulo: MacGraw-Hill, 1990 

CLEGG, Frances - Estatística para todos. Lisboa: Gradiva, 1995 

COMISSION EUROPÉENNE - Direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des 

Affaires sociales - L'emploi en Europe 2002 - Evolution récent et perspectives. Luxembourg: 

Evres, 2002 

COSTER, Michel de - Sociologie du Travail et Gestion du Personnel. Bruxelles: Editions Labour, 

1987 

190 



COWLING, Alan; MAILER, Chloe - Gerir os Recursos Humanos. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 1998 

CROZIER, Michel; FRIEDBERG, Erhard - U acteur et le système. Les contraintes de l'action 

collective. Paris: Editions Seuil, 1977 

DAVID, Louis - The Design of Jobs, s/l., Industrial Relations, 1966 

DECENZO, David A., ROBBINS, Stephen P. - Human Resource Management. Nova York: John 

Wiley & Sons, 1999 

DOLAN, Shimon L; LAMOUREAUX, Gérald; GOSSELIN, Eric- Psychologie du travail et des 

organisations. Canadá: Gaétan Morin Éditeur Itée, 1996 

DONNELLY JR; James; GIBSON, James L.; IVANCEVICH, Jonh M. - Administração - Princípios 

de gestão empresarial. Portugal: McGraw-Hill, 2000 

DURKHEIM, Emile - De la division de travail social. Étude sur l'organisation des sociétés 
supérieures, 8a ed., Paris: PUF, 1967 

DRUCKER, Peter- Gerindo para o Futuro. Lisboa: Editora Difusão Cultural, 1994 

ECO, Umberto: Como se faz uma Tese em Ciências Humanas. Lisboa: Editorial Presença, 1998 

EDWARD, Jack E.; THOMAS, Marie D.; ROSENFELD, Paul - How to conduct Organizational 

studies-A step-by-step Guide. London: Sage Publications, 1997 

FERNANDEZ, José Manuel Gomez - Recursos Humanos - Fundamentos del comportamiento 

humano en la Empresa. Madrid: Ediciones Encuentro, 1999 

FOULKES, Fred K.; LIVERNASH, E. Robert - Human Resources Management. Englewood Cliffs, 

Prentice Hall, XIII, 1989 

FRANCÊS, Robert - Satisfação no Trabalho e no Emprego. Porto: Rés Editora, s/data 

FRANCÊS, Robert - La satisfaction dans le travail et l'emploi, Paris : PUF, 1981 
191 



FRANCES, Robert ; LeBras, C. - The prédiction of job satisfaction. In Internal Review of applied 

Psychology, vol. 31, n°3, Julho de 1982 

FREIRE, João - Sociologia do Trabalho: Uma introdução. Porto: Edições Afrontamento, 1993 

FREIRE, João (coord.) - Atitudes face ao emprego, trabalho e tempo livre - os processos de 

motivação para o trabalho, a formação e a iniciativa. Observatório do emprego e formação 

profissional, Estudos e Análise 13 

FREITAS, Maria Ester de - Cultura organizacional: formação, tipologias e impacto. São Paulo: 

Makron, 1991 

FRIEDBERG, Erhard - Pour l'analyse sociologique des organizations, in Revue POUR, n° 28. 

Paris: Grep,1988 

FRISCH-GAUTHIER, Jacquelin - O moral e a satisfação no trabalho. In Tratado de Sociologia do 

trabalho. S. Paulo: Ed. Cultrix, 1973 

GERHARDT, B. - How important are dispositional factors as determinants of job satisfaction -

Implications for job design and other personnel programs. In Journal of Applied Psychology, n°72, 

pp. 366-373 

GIRARD, G. - Trabajo, motivaciones y valores sociales. Madrid: Ediciones de la Revista de 

Trabajo, 1975 

GHIGLIONE, Rodolphe; MATALON, Benjamim - O inquérito - teoria e prática. Oeiras: Celta 

Editora, 1997 

GOMES, A. Duarte - Cultura Organizacional. In MARQUES, Carlos Alves e CUNHA, Miguel Pina, 

(org.) - Comportamento Organizacional e Gestão de Empresas. Lisboa: Biblioteca da economia & 

Empresa - Publicações Dom Quixote, 1996 

GRAWITZ, Madeleine - Méthodes des Sciences Sociales. Paris : Dalloz, 1990 

192 



HACKMAN, J. R. - Group influences on individual. In DUNETE, M. D., Handbook of industrial and 

organizational Psychology. Chicago: Edit. Chicago, Ran McNally, 1976 

HACKMAN, J. R.; OLDMAN, G. R. - Motivation through the design of work: Test of a theory. In 

Organizational Behaviour and Human Performance. n°16, pp. 250-279 

HACKMAN, J. R.; LAWLER (EE) - Employees reactions to the job characteristics, appl. 

Psychology Monog., 55, n°3,1971, pp. 259-286 

HALL, Richard - Sociology ofwori<. Perspectives, analysis and issues. EUA: Hall, 1994 

HERZBERG, Frederick - Le Travail et la nature de l'homme. Paris: Entreprise Moderne d'Edition, 

1971 

HERZBERG, F. ; MAUSNER, B. ; SNYDERMAN, B. - The motivation to work. New York: Wiley, 

1967 

HERZBERG, Fredrick - One more time: How do you motivate employees? In The best of the 

Harvard Business Review. Harvard University (USA): Ed. Harvard Business Review paperback, 

1991, pp. 119-130 

HERZBERG, Fredrick - Como se faz para motivar um funcionário. In Biblioteca Harvard de 

Administração. São Paulo: Editora Abril, 1975 

HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew Hill - Investigação por questionário. Lisboa: Edições 

Sílabo, Abril 2002 

HOFSTEDE, Geert; BOLLINGER, Daniel - Les différences culturels dans le management. Paris: 

Editions d' organization, 1987 

KATZ, Daniel & KHAN, Robert - Psicologia social das organizações. São Paulo: Altas, 1976 

LAWLER, E. E. - Pay and organizational effectiveness: A psychological view. New York: McGraw-

Hill, 1971 

193 



LEGGE, Karen - Human Ressource Management: Rhetoric's and realities. London: MacMillan, 

1995 

LEVY-LEBOYER, C. - Crise das motivações. São Paulo: Atlas, 1996 

LIMA, Marinús Pires de - Inquérito sociológicos. Problemas de metodologia. Lisboa: Editorial 

Presença, 1995 

LITWIN, George - Climate and motivation: an experience study.slV. Prentice-Hall, 1971 

LOCKE, E. A.; HENNE, D. - Work motivation theories. In C-L- Cooper & I. Robertson (eds.), 
International Review of Industrial and Organizational Psychology, Chichester, England: Wiley, s/d 

LOCKE E. A. - Motivation through conscious goal setting. In Applied and Preventive Psychology. 

5, 1996 

LOPES, T. de V. M. - Motivação no Trabalho. São Paulo: Fundação Gertúlio Vargas, 1980 

LUCENA, Maria Diva da Saleté - Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 1990 

LUZ, Ricardo - Clima organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995 

MABEY, Christopher; SALAMAN, Graeme; STOREY, John - Strategic Human Resource 

Management. London: Sage Publications, 1998 

MABEY, Christopher, SKINNER, Denise, CLARK, Timothy - Experiencing Human Resource 

Management. London: Sage Publications, 1998 

McClelland, D. C. - The Achieving society. New Jersey: Van Nostrand, 1961 

MAIMON, Z.; RONEN, S. - Measures of Job facets satisfaction as predictors of the tendency to 

leave the organization, s/l: Hum, Relat., 1978, 31, p. 1019-1030 

MARQUES, Carlos Alves; CUNHA, Miguel Pina e - Comportamento Organizacional e Gestão de 

Empresas. Lisboa: Publicações Dom Quixote, Maio de 1996 

194 



MARQUES, Jorge - A inteligência Emocional e a Gestão. In MARQUES, Jorge; CÂMARA, Pedro 

B.; MARTINS, Pedro - Novas Perspectivas de Gestão. Lisboa: Pergaminho, 1999 

MARQUES, Carlos Alves; CUNHA, Miguel Pina (org.) - Comportamento organizacional e 

Gestão de Empresas. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1996 

MARTIN, Malcolm; JACKSON, Tricia - Personnel Practice. Great Britain: Institute of Personnel 

and Development, 1997 

MARTINS, Pedro - A Gestão das Pessoas: o novo imperativo na estratégia. In MARQUES, Jorge; 

CÂMARA, Pedro B., MARTINS, Pedro - A/ovas Perspectivas de Gestão. Lisboa: Pergaminho, 

1999 

MARQUES, Jorge - Recursos Humanos - Um desafio à gestão. In Cadernos Recursos Humanos. 

Lisboa: Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos Humanos, 1989 

MASLOW, A. M. - Motivation and Personality. N.Y.: Harper and Bros, 1954 

MICHEL, Sandra - Motivations et implication professionnelles. In De Coster, Michel et Pichault, 

François - Traité de sociologie du travail. Bruxelles: Boeck & Larder, 1998 

MICHELL, Terence R.; LARSON, James R. - People in Organisations - An introduction to 

Organizational Behaviour. USA : McGraw-Hill International Editions, 1987 

MILLER, Delbert O; FORM, William H. - Industrial Sociology, s/l: Harper International Edition, 

s/data 

MINTZBERG, Henry: Estrutura e Dinâmica das Organizações. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 

1995 

MOLINA, Maria Pinto - Análisis Documental: Fundamentos y Procedimientos. Madrid: Eudema, 

1993 

195 



MOURA, Estevão de - Recursos Humanos - Gestão e sociedade, economia e negócios. Lisboa: 

Edições Sílabo, 1993 

MOURA, Estevão de - Gestão de Recursos Humanos - Influências e determinantes do 

desempenho. Lisboa: Edições Sílabo, 2000 

MYERS, M. Scott - Who are the Motivated Workers?. In Harvard Business Review, n°42, 

Jan/Fev. 1964 

NEVES, José Gonçalves das - Gestão de Recursos Humanos: Evolução do problema em termos 

dos conceitos e das práticas. In CAETANO, António, VALA, Jorge, (orgs.) - Gestão de Recursos 

Humanos: Contextos, processos e técnicas. Lisboa: Editora Recursos Humanos, 2000 

ORDONEZ, Miguel (coord.) - La Nueva gestion de los Recursos Humanos. Barcelona: Ediciones 

Gestion 2000, 1995 

PARKINSON, Brian - Emotions. In COLLMAN, Andrew M. (ed.) Companion enciclopédia of 

psychologie, v.1. London and N.Y: Routledge, s/d 

PERETTI, Jean-Marie - Recursos Humanos. Lisboa: Edições Sílabo, 1997 

PERROW, Charles - Análise organizacional: um enfoque sociológico. São Paulo: Atlas, 1976 

PIMENTEL, Duarte - Sociologia das Organizações e da Empresa. Lisboa: Edições UAL, 2000 

PIOTET, F; SAINSAULIEU, R. - Méthodes pour une sociologia de l'entreprise. Paris: Presses de 

la Fundation Nationele des Sciences Politiques e ANACT, 1994 

PORTER, Lyman; LAWLERIII, Edward; HACKMAN, J. Richard - Ways Groups influence 
individual work effectiveness. In STEERS, Richard; PORTER, Lyman; BIGLEY, G. - Motivation 
and leadership at work, s/l: McGraw-Hill, 1996, pp.346-369 

ROCHA, J. A. Oliveira - Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: Editorial Presença, 1997 

RONEN S., MAINON Z. - Measures of jobs facets satisfaction as predictors of the tendency to 

leave the organization. s/l:Hum, Relat, 1973, pp. 1019 -1030 

196 



RUEDA, Lupicino Inignez; ANTAKI, Chartes - Análisis del discurso. In ESTEVES, António; 

AZEVEDO, José - Metodologias Qualitativas para as Ciências Sociais. Porto: Instituto de 

Sociologia - FLUP, Abril, 1998, pp. 133-145 

SAINSAULIEU, Renaud; FRANCFORT, Isabel; OSTY, Florence; UHALDE, Marc - Les mondes 

sociaux de l'entreprise. Paris: Desclée de Brouwer, 1995 

SAINSAULIEU, Renaud - Sociologie de I' Organisation et de I' Entreprise. Paris: Presse de la 

Fondation Nationel e des Sciences Politiques, 1987 

SAINSAULIEU, Renaud - L'identité au travail. Paris: Presses de la Fundation Nationale des 

sciences politiques, 1977 

SAINSAULIEU, Renaud- Sociologia da Empresa. Organização, cultura e desenvolvimento. 
Portugal: Instituto Piaget, s/d 

SHAMIR, Boas - Calculations, values and identities: The sources of collective work motivation. In 

Human Relations, n° 43 

SHEIN, Edgar- Organizational Culture and Leadership. São Francisco: Jossey-Bass Publishers, 
s/d 

SHULER, Randall S.; HUBER, Vandra L.- Personnel and Human Resource Management. USA: 

West Publishing Company, 1990 

SILVA, Rui Brites da - A sociologia das organizações e a problemática da satisfação com o 

trabalho na sociedade da comunicação. Lisboa : Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa, 1995, Tese de Mestrado em Sociologia 

SKINNER, B. F. - Science and human behaviour. N.Y: Macmillan, 1953 

SPECTOR, Paul E.- Job satisfaction - application, assessment, cause and conséquences. USA : 

Sage Publications, 1997 

197 



STARBUCK, William H - Organizations and theirs environments. Chicago: Rand McNally College 

Publ. Co, 1976 

VALA, Jorge (orgs.) - Gestão de Recursos Humanos: contextos, processos e técnicas. Lisboa: 

Editora Recursos Humanos, 1999 

STEERS, Richard M.; PORTER, Lyman W.; BOGLEY, Gregory A. Motivation and Leadership at 

Work, s.l: McGraw-Hill International Editions, 1996 

VALA, Jorge; MONTEIRO, Ma Benedicta; LIMA, Luísa; CAETANO, António - Psicologia Social 

das Organizações - Estudos em Empresas Portuguesas. Oeiras: Celta Editora, 1994 

VALA, Jorge - Mudanças nos valores associados ao trabalho e satisfação com o trabalho. In 

CABRAL, M. Villaverde, VALA, Jorge; FREIRE, João -Atitudes sociais dos portugueses 1 -

trabalho e cidadania. Lisboa: ISCTE, Fev. 2000 

VALA, Jorge; BASTOS, J.G.P.; CATARRO, M. H. - Dimensões da motivação para o trabalho -

um estudo empírico. In Psicologia IV (3/4), 1983, pp. 251 -260 

VASQUEZ, M. Silva - El clima en las organizaciones: teoria, método e intervención. Barcelona: 

PPU, 1992 

VROOM, V. H. - Work and motivation. New York: Wiley, 1964 

WALKER, James W.- Human Resources Planning. New York: McGraw-Hill, 1980 

WATSON, Tony J. - Sociology work and Industry. London: Routledge, 1995 

WEIGHTMAN, Jane - Managing Human Resources. Great Britain: Institute of Personnel and 

Development, 1990 

WEISS, Dimitri - La function Ressources Humaines. Rouen: Les Editions d' Organization, 1993 

WETHER, William B.; DAVIS, Keith - Administração de Pessoal e Recursos Humanos. Brasil: 

Edições McGraw Hill, 1983 

198 



WETHER, William B.; DAVIS, Keith - Human Resources and personnel Management. USA: 

Edições McGraw Hill, 1996 



ANEXOS 

200 



Inquérito 



N° do inquérito: / 

Este Inquérito destina-se à recolha de dados para uma Tese de Mestrado sobre satisfação com o trabalho a realizar na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Asseguramos, desde Já, que todas as Informações nele recolhidas se 
destinam exclusivamente para uso estatístico, sendo assegurado o seu anonimato. Agradecemos a sua colaboração. 

I 

Neste primeiro conjunto de questões vai encontrar uma listagem de alguns aspectos relacionados com o trabalho que realiza 
actualmente. Gostaríamos que nos dissesse qual o seu grau de satisfação, ou insatisfação, relativamente a cada um deles. 

1. Tendo presente o seu actual trabalho na Empresa, indique qual o seu grau de satisfação, ou insatisfação, em relação a cada 
um dos seguintes aspectos, (assinale com um X o número correspondente à sua resposta, para cada uma das alíneas) 

Muito insatisfeito 

(D 

Insatisfeito 

(2) 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

(3) 

Satisfeito (4) Muito satisfeito 

(6) 

1.1- Carreira profissional 
1.2- Benefícios sociais 
1.3- Respeito por parte das pessoas com que trabalha 

1.4- Remuneração 
1.5- Relacionamento com os colegas de trabalho 

1.6- Relacionamento com a chefia directa 
1.7- Autonomia no trabalho 
1.8- Oportunidades de formação 
1.9- Criatividade do trabalho 
1.10- Estabilidade contratual 
1.11- Participação na tomada de decisões 
1.12- Reconhecimento por parte dos colegas de trabalho 

1.13- Reconhecimento por parte dos superiores 
hierárquicos 
1.14- Horário de trabalho 
1.15- Equilíbrio entre vida privada e vida profissional 
1.16- Oportunidade de ajudar os «outros» no trabalho 

1.17- Estatuto social decorrente do emprego 
1.18- Ritmo de trabalho 
1.19- Prémios de desempenho 
1.20- Oportunidades de fazer amigos no trabalho 
1.21-Acesso a informação 
1.22- Trabalho em equipa 
1.23- Condições físicas de trabalho 
1.24- Variedade do trabalho 
1.25- Facilidade de deslocação entre o trabalho e casa 

1.26- Oportunidade de usar habilidades e aplicar 
conhecimentos 
1.27- Organização e funcionamento do departamento 
1.28- Responsabilidade e controlo sobre o trabalho que 
executa 
1.29- Organização e funcionamento da empresa 



Il 

A questão que se segue procura saber qual o seu grau global de satisfação, ou insatisfação, com o trabalho. 

2. Em que medida se sente satisfeito, ou insatisfeito, com o seu trabalho? Isto é, nas actuais circunstâncias da sua vida 

profissional, até que ponto está satisfeito com o seu trabalho? (assinale com um X o número correspondente à sua resposta) 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisf. nem 
insatisf. 

Satisfeito Muito satisfeito 

III 

As questões que se seguem, visam saber se considera que o seu trabalho corresponde ao que gostaria que ele fosse, ou seja, se 
corresponde às suas expectativas. 

3. O trabalho que realiza actualmente corresponde às suas expectativas? 

3.1-Sim 
3.2- Não 

4. Em que medida considera provável: 
Nada Provável Pouco Provável Provável Muito provável 

4.1 - Vir a ser promovido em breve 
4.2 - Vir a ter um aumento em breve 

IV 

Na questão n° 5 vai encontrar um conjunto de aspectos relacionados com o trabalho. O objectivo é que nos diga qual a importância que 
atribui a cada um deles, ou seja, para si, até que ponto são importantes. 

5. Para cada um dos seguintes aspectos relacionados com o seu trabalho, diga qual a importância que atribui a cada um 
deles, (assinale com um X o número correspondente à sua resposta, para cada uma das alíneas) 

Nada Importante Pouco importante Indiferente Importante Muito importante 

5.1- Carreira profissional 
5.2- Benefícios sociais 
5.3- Respeito por parte das pessoas com que trabalha 

5.4- Remuneração 
5.5- Relacionamento com os colegas de trabalho 
5.6- Relacionamento com a chefia directa 
5.7- Autonomia no trabalho 
5.8- Oportunidades de formação 
5.9- Criatividade do trabalho 
5.10- Estabilidade contratual 
5.11- Participação na tomada de decisões 
5.12- Reconhecimento por parte dos colegas de trabalho 

5.13- Reconhecimento por parte dos superiores 
hierárquicos 
5.14- Horário de trabalho 

B 



5.15- Equilíbrio entre a vida privada e a vida profissional 

5.16- Oportunidade de ajudar os «outros» no trabalho 
5.17- Estatuto social decorrente do emprego 
5.18- Ritmo de trabalho 
5.19- Prémios de desempenho 
5.20- Oportunidades de fazer amigos no trabalho 
5.21- Acesso a informação 
5.22- Trabalho de equipa 
5.23- Condições físicas de trabalho 
5.24- Variedade do trabalho 
5.25- Facilidade de deslocação entre o trabalho e casa 

5.26- Oportunidade de usar habilidades e aplicar 
conhecimentos 
5.27- Organização e funcionamento do departamento 
5.28- Responsabilidade e controlo sobre o trabalho que 
executa 
5.29- Organização e funcionamento da empresa 

V 

As duas questões que se seguem procuram saber os domínios da sua vida social a que atribui maior importância e em que medida se 
sente satisfeito com determinados aspectos da sua vida 

6. Dos seguintes aspectos da vida social, assinale os dois a que atribui mais importância: 

6.1-Família __ 
6.2-Amigos — 

6.3- Tempos livres 
6.4- Trabalho ~ 
6.5- Religião 

7. Qual o grau de satisfação, ou insatisfação, que sente relativamente: 

Muito insatisfeito insatisfeito Nem satisf. nem 

insatisf. 

Satisfeito Muito satisfeito 

7.1-A sua vida em família 
7.2-Aos seus amigos mais próximos 
7.3- Ao seu estatuto profissional 
7.4- Ao seu estatuto social 

VI 

A nossa forma de pensar é muitas vezes influenciada pela opinião das pessoas por quem temos consideração. As questões que se 

seguem procuram saber qual o grau de satisfação que os seus colegas mais directos sentem com o trabalho, a opinião daqueles que o 

rodeiam relativamente à postura que deverá ter perante o trabalho e em que medida esta opinião o influencia. 

8. De uma maneira geral, qual o nível de satisfação das pessoas com que trabalha directamente? 

Multo insatisfeitas Insatisfeitas Nem satisfeitas, 

nem insatisfeitas 

Satisfeitas Muito satisfeitas 



9 - Relativamente à opinião dos outros face à satisfação, ou insatisfação, que lhe dá o seu trabalho, responda ao seguinte: 
(assinale com um X o grau de satisfação, ou insatisfação, que completa cada frase) 

Muita insatisfação Insatisfação Nem satisfação, 

nem insatisfação 

Satisfação Muita satisfação 

9.1- As pessoas por quem tem maior consideração na 
sua vida, acham que deve pensar que o seu trabalho lhe 
dá... 
9.2- As pessoas da sua família acham que deve pensar 
que o seu trabalho lhe dá ... 
9.3- Os amigos com quem mais convive acham que deve 
pensar que o seu trabalho lhe dá ... 
9.4- Os seus colegas de trabalho acham que deve pensar 
que o seu trabalho lhe dá ... 

10 - Diga em que medida concorda, ou não, com as seguintes afirmações: 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo, 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 
10.1- De uma forma geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os membros da sua família acham que deve 
pensar 
10.2- De uma forma geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os seus amigos mais chegados acham que 
deve pensar 
10.3- De uma forma geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os seus colegas de trabalho acham que deve 
pensar 
10.4- De uma forma geral, gosta de pensar de acordo 
com o que os seus superiores acham que deve pensar 

VII 

A questão que se segue procura saber que tipo de emoções e sentimentos tem em relação ao trabalho 

11 - Para o seguinte conjunto de emoções, o que sente quando pensa no trabalho? 

11.1- Quando pensa no trabalho, sente-se 

11.2- Quando pensa no trabalho, sente-se 

11.3- Quando pensa no trabalho, sente-se 

11.4- Quando pensa no trabalho, sente-se 

Extremamente 
Triste 

Triste Nem triste, nem 
contente 

Contente Extremamente 
Contente 

Extremamente Amedrontado Nem 

Amedrontado, 

Confiante Extremamente 

Amedrontado nem Confiante Confiante 

Extremamente 

Desanimado 

Desanimado Nem 
Desanimado, 

Animado Extremamente 

Animado 

Extremamente 
Inactivo 

Inactivo Nem Inactivo, 
nem Activo 

Activo Extremamente 
Activo 



11.5- Quando pensa no trabalho, sente-se 

11.6- Quando pensa no trabalho, sente-se 

11.7 Quando pensa no trabalho, sente-se 

Extremamente 

Desagradado 

Desagradado Nem 

Desagradado, 

nem Agradado 

Agradado Extremamente 

Agradado 

Extremamente 
infeliz 

Infeliz Nem Infeliz, nem 
Feliz 

Feliz Extremamente 
Feliz 

Extremamente 

Desinteressado 

Desinteressado Nem 

Desinteressado, 

nem Interessado 

Interessado Extremamente 

Interessado 

VIII 

O contexto de trabalho tem impactos no nosso prestigio social (forma como as pessoas nos atribuem uma posição social de maior ou 
menor importância). As questões que se seguem procuram saber em que medida considera o trabalho que realiza e a empresa em que 

trabalha importantes para o seu prestigio social. 

12- Em que medida considera que o seu trabalho é importante para o seu prestígio social? 

Não tem nenhuma 

importância 

Epouco 

importante 

E indiferente E importante É muito 

importante 

13- Em que medida considera que o facto de ser empregado desta empresa é importante para o seu prestígio social? 

Não tem nenhuma 

importância 

Epouco 

importante 

E indiferente E importante É muito 

importante 

14- Em que posição social pensa que, em geral, os seguintes grupos de pessoas o/a colocam? 

14.1-A sua família 
14.2- Os seus colegas de trabalho 
14.3- Os seus superiores hierárquicos 
14.4- Os seus amigos mais próximos 
14.5- A generalidade das pessoas 

Posição social 

muito baixa 

Posição social 

Baixa 

Posição social 

Média 

Posição social 

Alta 

Posição social 

muito elevada 

15- No contexto da sociedade portuguesa, onde se colocaria a si próprio relativamente aos seguintes aspectos? 

15.1- Rendimento económico 
15.2- Escolaridade 
15.3- Profissão 
15.4-Cultura 
15.5- Lugar na hierarquia da empresa 
15.6- Prestígio social 

Posição muito 

baixa 

Posição Baixa Posição Média Posição Alta Posição muito 

elevada 



IX 

No nosso dia-a-dia identificamo-nos mais com determinados grupos de pessoas. Com a questão que se segue, pretendemos saber qual 
o grupo com que mais se identifica no trabalho. 

16.Quando pensa no seu trabalho, identifica-se mais com: (Assinale com um x apenas uma das alternativas) 

16.1-0 conjunto de pessoas que exerce a mesma função 
16.2-0 seu Departamento 
16.3-A sua Empresa 

No dia-a-dia de trabalho entramos em contacto com uma grande variedade de pessoas. As próximas questões visam caracterizar as 
suas relações interpessoais (em quantidade e qualidade) quer com colegas de trabalho e chefias, assim como a participação em 

actividades extra profissionais organizadas pela empresa.  

17- Na empresa, conhece: (assinale apenas uma opção) 

17.1 -Toda a gente 
17.2 - Muitas pessoas 
17.3 - Algumas pessoas 
17.4 - Poucas pessoas 
17. 5 - Ninguém 

18. Na empresa, quantas pessoas considera realmente suas amigas? (assinale apenas uma opção) 

18.1 - Nenhuma 
18.2 - Uma pessoa 
18.3 - Entre 2 e 5 pessoas 
18.4 - Entre 6 e 10 pessoas 
18.5 - Mais de 10 pessoas 

19- O seu relacionamento com colegas de trabalho está assente em: (assinale apenas uma opção) 

19.1 - Relações exclusivamente de trabalho 
19.2 - Relações de trabalho mas também participação em actividades extra trabalho organizadas pela empresa 
19.3 - Relações de trabalho, mas também convívios sem qualquer relação com a empresa 
19.4 - Relações de trabalho, mas também de amizade 

20- A relação que tem com a sua chefia directa é: (assinale apenas uma opção) 

20.1 - Exclusivamente profissional 
20.2 -Profissional mas também participação em actividades extra trabalho organizadas pela empresa 
20.3 -Profissional, mas com convívios sem qualquer relação com a empresa 
20.4 - Profissional, mas também de amizade 

21- Assinale em quais das actividades organizadas pela empresa participou este ano (assinale todas as que participou). 

21.1. Futebol 
21.2. Atletismo 
21.3. Cicloturismo 
21.4. Sueca 
21.5. Damas 
21.6. Radiomodelismo 
21.7. Pesca 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

8. Canoagem 
9. Concerto 
10. Rallye Papper 
11. Mototurismo 
12. Malha 
13. Karting 
14. Tiro aos pratos 



XI 

Neste bloco de questões, pretendemos conhecer um pouco mais o seu posto de trabalho e a função que executa. 

22. Qual a função/tipo de trabalho que exerce na Empresa? 

22.1- Operador de produção/operador de máquina 
22.2- Técnico de manutenção 
22.3- Supervisor ou coordenador 
22.4- Administrativo 
22.5- Técnico, Técnico administrativo e Técnico superior 
22.6- Director / Responsável de departamento 

23. Há quantos anos está na função que ocupa actualmente? 

24- O seu trabalho está directamente ligado ao processo produtivo? 

24.1-Sim ["""] 
24.2- Não £ j 

25- Supervisiona ou é responsável pelo trabalho de outras pessoas? 

25.1-Sim 
25.2- Não 

26- Diga-nos até que ponto as frases que se seguem se aplicam ao seu posto de trabalho e à sua função: 

Nada aplicável Pouco aplicável Aplicável Multo aplicável Totalmente 
aplicável 

26.1- No meu local de trabalho existem condições 
ambientais (temperatura, humidade, ruído e 
luminosidade) adequadas 
26.2- A minha função permite que faça coisas diferentes 
e diversificadas 
26.3-As minhas capacidades estão bem aproveitadas na 
minha função 
26.4- Tenho autonomia na realização do meu trabalho. 
Posso decidir por mim próprio como realizar o meu 
trabalho 
26.5- O meu trabalho é um conjunto de partes 
devidamente identificadas que constituem um todo. 
Constituí uma unidade com um princípio e fim lógico 
26.6- O meu trabalho exige a utilização de diversas 
habilidades e talentos 
26.7- O meu trabalho é realizado principalmente em 
grupo 
26.8- No meu trabalho não corro riscos para a minha 
saúde. 

27- Gostaríamos que nos dissesse até que ponto considera que pode influenciar cada um dos seguintes aspectos: 

Não tem influência Tem pouca 
influência 

Tem alguma 
influência 

Tem muita 
influência 

27.1- Organização do seu trabalho 
27.2- Conteúdo do seu trabalho 
27.3- As suas promoções 
27.4- Relações com os seus superiores 

B 



28- Aproximadamente, em quantas acções de formação asseguradas pela empresa participou no último ano (2002)? 

28.1-Nenhuma 
28.2- uma 
28.3- Duas 
28.4- Mais de duas 

XII 

Caracterização Profissional 

29. Há quanto tempo trabalha na Continental Mabor? 

30. E sindicalizado(a)? 

30.1-Sim 
30.2- Não B 

31. Faz parte da Comissão de trabalhadores da empresa? 

31.1-Sim 
31.2-Não B 

32. Qual a sua situação contratual na empresa? 

32.1-Está efectivo 
32.2- Tem um contrato a termo certo B 
33- Poderia-nos dizer qual o seu rendimento líquido mensal? 

33.1- Até 500 euros (100 contos) 
33.2- Entre 501 euros e 1000 euros (200 contos) 
33.3- Entre 1001 euros e 1500 euros (300 contos) 
33.4- Entre 1501 euros e 2000 euros (400 contos) 
33.5- Entre 2001 euros e 2500 euros (500 contos) 
33.6- Mais de 2500 euros 

34. Qual o seu tipo de horário de trabalho? 

34.1- Horário geral 
34.2- Turnos semana 
34.3- Turnos fim-de-semana 

XII 

Caracterização Socio-demográfica 

35- Sexo 

36- Idade 

35.1- Feminino 
35.2- Masculino B 
36.1- 23 ou menos 
36.2- De 23 a 30 anos 
36.3- De 30 a 45 anos 
36.4- 45 ou mais anos 



37- Qual o seu grau de instrução e dos seus familiares mais próximos? 

Próprio Cônjuge 
1 

Pai 
3 

Mãe 
4 

37.1 Não sabe ler nem escrever 
37.2- Sabe ler e escrever 
37.3- Ensino primário 
37.4- Ensino básico (1 o e 3o ciclo) 
37.5- Ensino Secundário Unificado (9°ano) 
37.6- Ensino Secundário Complementar (10° e 11°) 
37.7-12° ano completo 
37.8- Bacharelato 
37.9- Ensino Superior 

38- Qual a condição perante o trabalho dos seus familiares mais próximos? 

Cônjuge 
1 

Pai 
2 

Mãe 
3 

38.1- Exerce uma actividade profissional 
38.2- Desempregado(a) 
38.3- Reformado(a) 
38.4- Ocupa-se das tarefas domésticas 
38.5- Estudante 
38.6- À procura do 1 o emprego 
38.7- Outra 

Qual? 

39- Qual a situação na profissão dos seus familiares mais próximos? (no caso de ser reformado(a) ou falecido(a), refira a 
situação mais recente) 

Cônjuge 
1 

Pai 
2 

Mãe 
3 

39.1-Patrão 
39.2- Trabalhador por conta própria 
39.3- Trabalhador por conta de outrem 
39.4- Outra 

Qual? 

40- Qual a sua profissão e dos seus familiares mais próximos? (a última no caso de ser desempregado(a), reformado(a) ou 
falecido(a)) 

40.1 - Próprio 
40.2 - Cônjuge 
40.3 - Pai 
40.4- Mãe 

Muito Obrigada pela sua colaboração! 
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Quadro A.1 
Análise Factorial (nível de satisfação e importância atribuída aos indicadores de satisfação) 

Nível de Satisfação 

Rotated Component Matrií? 

Component 
1 2 3 

Remuneração ,824 •,033 ,090 
Prémiosde desempenho ,667 ,066 ,095 
Organização e 
funcionamento da ,588 ,267 ,299 
empresa 
Benefícios Sociais ,572 ,135 ,182 
Carreira profissional ,570 ,307 ,134 
Estatuto social decorrente 
do emprego ,539 ,473 ,077 

Organização e 
funcionamento do ,500 ,303 ,297 
departamento 
Oportunidades de 
formação ,492 ,253 ,205 

Reconhecimento por 
parte dossuperiores ,487 ,400 ,251 
hierarquicox 
Responsabilidade e 
controlo sobre o trabalho ,413 ,210 ,360 
que executa 
Facilidade de deslocação 
entre o trabalho e casa ,300 ,289 ,044 

Variedade do trabalho -,028 ,697 ,161 
Oportunidade de ajudar 
os outros no trabalho ,044 ,676 ,395 

Ritmo de trabalho ,324 ,636 ,017 
Equilíbrio entre vida 
privada e vida profissional ,171 ,611 ,070 

Oportunidades de usar 
habil idadese aplicar ,376 ,609 ,136 
conhecimentos 
Horário de trabalho ,149 ,565 ,120 
Criatividade do trabalho ,281 ,512 ,070 
Condições físicasde 
trabalho ,235 ,509 ,298 

Participação na tomada 
de decisões ,411 ,487 ,179 

Estabilidade contratual ,069 ,443 ,271 
Relacionamento com 
colegasde trabalho ,024 ,046 ,793 

Trabalho de equipa ,160 ,197 ,659 
Reconhecimento por 
parte dos colegas de ,010 ,355 ,652 
trabalho 
Oportunidades de fazer 
amigos no trabalho ,214 ,034 ,633 

Respeito por parte das 
pessoas com que ,244 ,139 ,622 
trabalha 
Relacionamento com 
chefia directa ,339 ,144 ,604 

Acesso a informação ,391 ,224 ,433 
Autonomia no trabalho ,393 ,291 ,427 
Extraction Method: Principal Component Analysa 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 

a- Rotation converged in 6 iterations. 

Importância atribuída 

Rotated Component Matrix* 

Component 
1 2 3 

Reconhecimento por 
parte dos colegas de ,704 ,116 ,133 
trabalho 
Oportunidade de ajudar 
os outros no trabalho ,662 ,258 ,069 

Participação na tomada 
de decisões ,638 ,116 ,285 

Criatividade do trabalho ,636 ,104 ,394 
Oportunidades de fazer 
amigos no trabalho ,620 ,107 ,119 

Acesso a informação ,558 ,399 ,220 
Autonomia no trabalho ,554 ,073 ,481 
Oportunidades de 
formação ,485 ,245 ,420 

Variedade do trabalho ,462 ,400 ,122 
Estatuto social decorrente 
do emprego ,461 ,302 -,057 

Trabalho de equipa ,418 ,355 ,322 
Facilidade de deslocação 
entre o trabalho e casa ,091 ,682 -,029 

Organização e 
funcionamento do ,303 ,642 ,211 
departamento 
Prémiosde desempenho ,130 ,624 ,262 
Condições físicas de 
trabalho ,197 ,599 ,306 

Horário de trabalho ,220 ,590 ,165 
Equilíbrio entre a vida 
privada e a vida ,077 ,587 ,352 
profissional 
Organização e 
funcionamento da ,252 ,573 ,182 
empresa 
Oportunidade de usar 
habil idadese aplicar ,427 ,463 ,230 
conhecimentos 
Ritmo de trabalho ,333 ,459 ,136 
Reconhecimento por 
parte dossuperiores ,436 ,440 ,319 
hierárquicos 
Carreira Profissional ,207 ,017 ,710 
Respeito por parte das 
pessoas com ,285 ,216 ,660 
quetrabalha 
Remuneração ,013 ,367 ,614 
BenfíciosSociais ,098 ,317 ,587 
Relacionamento com 
colegasde trabalho ,391 ,197 ,564 

Estabilidade Contratual ,039 ,491 ,507 
Relacionamento com 
chefia directa ,461 ,202 ,500 

Responsabilidade e 
controlo sobre o trabalho ,316 ,343 ,407 
que executa 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a ' Rotation converged in 9 iterations. 



Quadro A.2 
Correlação entre indicadores e nível de satisfação com os indicadores de satisfação (Spearman's) 

| Importância atribuída a ... | | Satisfação com... j 

Carreira Profissional Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,078 
0,169 

Benefícios Sociais Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,009 
0,874 

Respeito por parte das pessoas com que trabalha Correi. Coeff. 
Sig. (2-taited) 

-0,055 
0,327 

Remuneração Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,119 
0,034 

Relacionamento com colegas de trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,092 
0,102 

Relacionamento com chefia directa Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

0,034 
0,547 

Autonomia no trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

0,071 
0,206 

Oportunidades de formação Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

0,028 
0,626 

Criatividade do trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

0,098 
0,082 

Estabilidade Contratual Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,028 
0,621 

Participação na tomada de decisões Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

0,043 
0,445 

Reconhecimento por parte dos colegas de trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

0,078 
0,169 

Horário de trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,030 
0,600 

Equilíbrio entre a vida privada e a vida profissional Correi. Coeff. 
Sig. (2-taited) 

-0,092 
0,106 

Oportunidade de ajudar os outros no trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

0,035 
0,534 

Estatuto social decorrente do emprego Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,148 
0,009 

Ritmo de trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,046 
0,422 

Prémios de desempenho Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,089 
0,116 

Oportunidades de fazer amigos no trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-taited) 

-0,028 
0,625 

Acesso a informação Correi. Coeff. 
Sig. (2-taited) 

-0,014 
0,807 

Trabalho de equipa Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,055 
0,336 

Condições físicas de trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-taited) 

-0,095 
0,096 

Variedade do trabalho Correi. Coeff. 
Sig. (2-taited) 

0,002 
0,970 

Facilidade de deslocação entre o trabalho e casa Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,030 
0,599 

-0,076 
0,176 

0,201 
0,000 

0,084 
0,137 

-0,052 
0,361 

-0,154 
0,007 

-0,073 
0,202 

-0,057 
0,309 

-0,014 
0,810 

-0,066 
0,243 

-0,146 
0,009 

-0,053 
0,353 

-0,082 
0,149 

0,134 
0,018 

-0,005 
0,930 

-0,120 
0,034 

0,005 
0,933 

-0,114 
0,043 

0,080 
0,159 

-0,219 
0,000 

-0,311 
0,000 

-0,091 
0,108 

-0,086 
0,128 

0,073 
0,197 

-0,090 
0,109 

-0,147 
0,009 

0,036 
0,523 

0,023 
0,688 

0,043 
0,456 

0,057 
0,316 

-0,033 
0,563 

-0,057 
0,321 

0,024 
0,673 

0,103 
0,070 

0,062 
0,276 

-0,012 
0,829 

-0,028 
0,627 

-0,032 
0,571 

0,066 
0,249 

-0,009 
0,879 

-0,160 
0,004 

-0,086 
0,132 

0,026 
0,645 

0,066 
0,247 

0,188 
0,001 

0,055 
0,329 

-0,141 
0,013 

-0,072 
0,207 

0,111 
0,052 

0,111 
0,049 

0,058 
0,309 

0,087 
0,129 

0,033 
0,558 

0,172 
0,003 

0,181 
0,001 

0,061 
0,284 

-0,106 
0,063 

0,031 
0,587 

0,077 
0,177 

0,073 
0,196 

0,022 
0,702 

0,004 
0,948 

Reconhecimento por parte dos superiores hierárquicos Correi. Coeff. 0,017 -0,017 
Sig. (2-taited) 0,763 0,761 

0,110 
0,054 

0,101 
0,072 

-0,064 
0,260 

-0,107 
0,059 

-0,037 
0,512 

0,062 
0,278 

-0,001 
0,990 

-0,013 
0,824 

-0,055 
0,331 

-0,145 
0,010 

0,147 
0,010 

-0,006 
0,910 

-0,048 
0,395 

-0,038 
0,500 

-0,017 
0,762 

0,052 
0,366 

0,154 
0,006 

0,028 
0,620 

-0,062 
0,274 

-0,198 
0,000 

-0,094 
0,102 

0,057 
0,317 

-0,039 
0,493 

-0,115 
0,044 

-0,012 
0,837 

0,038 
0,508 

0,012 
0,837 

-0,088 
0,117 

0,037 
0,516 

-0,158 
0,005 

0,054 
0,349 

-0,150 
0,008 

-0,162 
0,004 

-0,052 
0,359 

-0,100 
0,076 

-0,059 
0,304 

-0,131 
0,020 

-0,219 
0,000 

-0,013 
0,818 

-0,074 
0,194 

0,045 
0,431 

-0,065 
0,251 

-0,129 
0,023 

-0,014 
0,807 

-0,105 
0,063 

0,070 
0,220 

-0,037 
0,507 

-0,062 
0,273 

0,014 
0,812 

-0,109 
0,055 

0,075 
0,192 

0,077 
0,175 

-0,015 
0,785 

-0,039 
0,493 

-0,066 
0,251 

0,129 
0,025 

0,186 
0,001 

0,099 
0,080 

-0,010 
0,861 

-0,089 
0,119 
-0,031 
0,594 
-0,012 
0,827 

-0,101 
0,076 

-0,175 
0,002 

-0,053 
0,347 

-0,162 
0,004 

-0,055 
0,336 

Oportunidade de usar habilidades e aplicar Correi. Coeff. -0,065 -0,142 0,172 0,130 -0,040 0,018 
conhecimentos Sig. (2-taited) 0,251 0,012 0,003 0,022 0,478 0,758 

Organização e funcionamento do departamento Correi. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,085 
0,135 

-0,154 
0,007 

0,058 
0,308 

0,048 
0,396 

-0,016 
0.784 

-0,117 
0,039 

Responsabilidade e controlo sobre o trabalho que Correi. Coeff. -0,047 -0,087 0,007 0,005 -0,079 -0,160 
executa Sig. (2-tailed) 0,408 0,125 0,906 0,933 0,161 0,005 

Organização e funcionamento da empresa CotTel. Coeff. 
Sig. (2-tailed) 

-0,014 
0,809 

-0,110 
0,053 

-0,024 
0,680 

0,006 
0,909 

-0,092 
0,102 

-0,145 
0,010 

"Correlation is significant at the 01 level (2-tailed). 

•Correlation is significant at the .05 level (2-tailed) 

0,061 
0,287 
0,065 
0,258 
0,088 
0,123 
0,014 
0,810 
0,027 
0,632 
0,113 
0,047 
-0,012 
0,829 
0,067 
0,242 
0,017 
0,762 
0,026 
0,652 
-0,107 
0,060 
0,011 
0,849 
0,047 
0,410 
0,011 
0,840 
0,028 
0,627 
-0,087 
0,128 
-0,031 
0,592 
0,029 
0,610 
0,018 
0,750 
0,090 
0,115 
-0,022 
0,694 
-0,017 
0,770 
0,044 
0,446 
0,012 
0,835 
-0,114 
0,045 



Quadro A 3 
Satisfação com domínios de vida e características sócío-demográfícas dos inquiridos 

Grau de satisfação com a vida enj j G tau de satisfação com os amigots 1 Grau de satisfação com Estatuto Projí. [~Grau de satisfação com Estatuto 
fJem 

Nem satisf. Nem Nem 
sat., 
nem 

Insatisf. ínsatisf Satisf. satisf. Total 

Muito nem 
insatis nsafe insatis Muito 

f f t saisi satisf Total 

4.3 4.3 50.0 41,3 100.0 
100,0 7.4 12.4 20.2 14,8 

0.6 0.6 7.4 6.1 14.8 

satisf, 
Muito nem Muito 

insatisf ínsatisf ínsatisf Satisf satisf Total 

satisf, 
nem Muito 

Insatisf ínsatisf Satisf satisf Totaí 

j Idade ! 
23 ou menos % frrtia 

%cduna 

%tatat 

De 23 a 30 % itoha 
anos % etfca-ia 

% total 

De 30 a 45 % i r r a 
anos % CWUTiS 

% total 

45 ou mais % knha 

anos % coluna 

%tobi 

Total % trtta 

Tl t i f t m 

% total 

| Nivel de Instrução { 

Ensino % fmha 
pnmarto %ce*jna 

% fetal 

Ensino % krt» 
básico {1 o e 
2*dfcb) 

% colune 

«MH 
Ensino % Irtta 
sec.unificado% <****, <yano) ««ft. 
Ens.sec.corr % írtia 
ptementar 
(10*6 11°) 

%coSuna 

%totel 

12° ano % Itrtva 
completo %r.ckra 

% total 

Ensino % fcrfta 
Médio/ 
Superior 

%C0tUR8 

%tc*af 

Total % krtta 

% c *ma 

% total 

2,2 6.5 28.3 63,0 100,0 
50.0 33,3 120 15,0 14,7 
0,3 1,0 4.2 9,3 14.7 

1.3 34,9 63,8 100.0 
22.2 49.1 50,3 48,7 
0,6 17,0 31,1 48,7 
5.3 38,7 56,0 100,0 

44,4 26,9 21,8 24,0 
1,3 9.3 13,5 24,0 

2,6 33.3 64,1 100,0 
50.0 12,0 13,0 12,5 
0,3 42 8.0 12,5 
0.6 2,9 34.6 61.9 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,6 2,9 34,6 61,9 100,0 

35.3 64,7 100,0 
5,6 5.8 5,5 
2,0 3,6 5,5 
21,7 78,3 100,0 
4,7 9,5 7.5 
1,6 5,9 7,5 

2,7 1,4 32,9 63,0 100,0 
100,0 11.1 22.4 24,3 23,8 
0.7 0,3 7,8 15,0 23.8 

2,5 35,4 62,0 100.0 
22,2 26,2 25,9 25,7 
0,7 9,1 16,0 25.7 
3.6 33.3 63,1 100.0 
33.3 26.2 28,0 27.4 
1.0 9.1 17.3 27,4 
9,7 51.6 38,7 100,0 
33,3 15,0 6,3 10,1 
1.0 5.2 3,9 10.1 

0.7 2,9 34,9 61,6 100.0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
0.7 2.9 34.9 61,6 100,0 

4.6 60,5 34.9 100.0 
25.9 49.7 56.4 49.0 
2,3 28,7 17,1 49.0 

M 17,6 59.5 21.6 100.0 
50,0 48,1 23,8 17,0 23.9 

0.3 4,2 14,2 5,2 23.9 
2.6 13,2 68,4 15,8 100.0 

50.0 18,5 14,1 6.4 12.3 
0,3 1.6 8,4 1.9 12,3 

0.6 0.6 8.7 59,7 30,3 100.0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0,6 0,6 6,7 59,7 30,3 100,0 

12,5 75,0 12,5 100.0 
7,4 6,6 12 5,2 
0,7 3,9 °,7 52 

4.3 4,3 69,6 21,7 100.0 
50.0 3,7 8.8 5.4 7.5 
0,3 0,3 5,2 1,6 75 

15,3 55.6 29,2 100,0 
40,7 22.1 22.6 23,6 
3,6 13,1 6.9 23,6 
6,3 62,0 31.6 100,0 
18,5 27.1 26.9 25,9 
1.6 16,1 8,2 25,9 

2,4 4,8 53,6 39.3 1000 
100,0 14,8 24,9 35,5 27.5 
0.7 1.3 14.8 10,8 27.5 

3,2 12.9 61,3 22,6 100,0 
50,0 14,8 10.5 7,5 10.2 
0,3 1.3 6.2 2,3 10,2 

0.7 0.7 8,9 59,3 30.5 100,0 
100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 
0,7 0.7 8.9 59.3 30,5 100.0 

4.3 23.9 54.3 17.4 100,0 4.3 13.0 69.6 13.0 100,0 

8.7 14,1 14,3 23,5 14,7 20,0 7.6 16,5 22.2 14,8 

0,6 3,5 8,0 2J> 14.7 0.6 1.9 10.3 1.9 14.8 

1,3 9.9 25.7 56,6 6.6 100.0 
100.0 65.2 50,0 49,1 29.4 48.7 

0.6 4.8 12,5 27,6 3,2 48,7 
5,3 29,3 56,0 9.3 100,0 

17,4 28,2 24,0 20.Ô 240 
1.3 7.1 13,5 2,2 24.0 
5.1 15,4 56,4 23.1 100,0 
6,7 7.7 12.6 26,5 12,5 
0.6 1,9 7.1 2,9 12,5 

0,6 7,4 25,0 56,1 10.9 100,0 
100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0,6 7,4 25,0 56,1 10,9 100,0 

5,9 5.9 47,1 41,2 100,0 
45 Vt 4,7 20.6 55 
0.3 0.3 2,6 23 55 

4,3 8,7 82.6 4,3 100.0 
50,0 2.6 11,1 2,9 75 
0,3 0,7 6.2 0.3 7.5 

4.1 20,5 58,9 16.4 100,0 
13.6 19,2 25.1 35.3 23,8 

1JÕ 4.9 14.0 3,9 23,8 
Bg 29.1 54,4 7,6 100,0 
31.6 29.5 25,1 17.6 25,7 
23 7.5 14.0 2,0 25,7 
8,3 33,3 50,0 8.3 100.0 
31,8 35,9 24.6 20,6 27,4 

23 9.1 13.7 2,3 27.4 
3.2 12,9 29.0 51,6 3,2 100.0 
50.0 16,2 11,5 9,4 2,9 10.1 
0,3 13 2,9 5,2 0.3 10.1 
0,7 72 25.4 55,7 11.1 100,0 

100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 
0.7 12 25.4 55.7 11.1 100.0 

4.6 26.3 61,8 7.2 100.0 
70.0 50,6 48,5 40.7 49,0 

2,3 12,9 30,3 3.5 49.0 
35.1 58,1 6.8 100.0 
32J 222 18,5 23.9 

8,4 13.9 1.6 23,9 
26 18.4 65.8 13.2 100.0 

10.0 6,9 12,9 18.5 12,3 
0.3 2,3 8.1 1.6 12,3 

3 J 25,5 62.6 8,7 100,0 
100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 

3.2 25,5 62,6 8,7 100,0 

6.3 125 62.5 18.8 100.0 
11.1 2.6 5.2 11.5 52 
0.3 0,7 3,3 1,0 5.2 
4.3 21.7 69.6 4.3 100.0 
11,1 6.4 6,3 3.8 m 
0.3 1.6 52 0.3 75 
1,4 222 65,3 11,1 100,0 

11,1 20,5 24.5 300 23.6 
0,3 5,2 15,4 2,0 23,6 
1.3 25,3 68.4 5,1 100.0 
11,1 25.6 28.1 15,4 25,9 
0,3 65 17,7 1.3 25.9 
3,6 31.0 57,1 8.3 100.0 

33,3 33,3 25.0 26,9 27,5 
1.0 85 15.7 23 27,5 
8.5 29,0 54.8 9,7 100,0 

22,2 11.5 89 11,5 10.2 
0,7 3.0 5,6 1,0 10,2 
3,0 25.6 63.0 8.5 100.0 

100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 
3,0 25.6 63.0 8.5 100.0 
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Quadro A.5 
Emoções face ao trabalho e características dos indivíduos 

Quando Quando Quando Quando Quando Quando Quando 

pensa no pensa no pensa no pensa no pensa no pensa no pensa no 

trabalho, 

sente-se 

trabalho, 
sente-se 

(medo/confia 

trabalho, 

sente-se 

seu trabalho, 

sente-se 

seu trabalho, 

sente-se 

seu trabalho, 

sente-se 

seu rabalho, 

sente-se 

(tristeza) nça) (ânimo)) (actividade) (aqrado) (felicidade) (interesse) 
Idade Correi Coef 0,225 0,097 0,242 0,094 0,191 0,222 0,149 

Sig (2-tailed) 0,000 0,086 0,000 0,097 0,001 0,000 0,008 

Grau de Correi Coef -0,080 0,012 -0,120 0.029 -0,137 -0,206 -0,003 

instrução Sig (2-tailed) 

Correi Coef 

0,158 0,833 0,034 0,608 0,016 0,000 0,959 

Antiguid. na 
Sig (2-tailed) 

Correi Coef 0,139 -0,008 0,115 0,003 0,082 0,104 0,027 

0,014 0,893 0,042 0,957 0,147 0,066 0,634 
empresa Sig (2-tailed) 
Rend, líquido „ , _ , 

Correi Coef 
0,050 -0,027 -0,021 0,071 0,025 0,050 0,106 

mensal Sig. (2-tailed) 
0,379 0,636 0,718 0,214 0,668 0,386 0,063 

Função Correi Coef 
0,111 0,013 0,059 0,046 0,011 -0,009 0,089 

Sig. (2-tailed) 0,049 0,824 0,294 0,411 0,844 0,873 0,115 
Correlation is significant at the .01 !e\*l (2-tailed). 

' Correlation is significant at the .05 le\el (2-tailed). 
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