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Sumário 

A satisfação no trabalho é essencialmente uma medida de qualidade de vida no 

trabalho e está relacionada com estados emocionais (Lawler, 1973). Esta é condicionada 

por factores internos e externos, uns que dependem das condições de trabalho e da 

organização, outros que dependem do próprio trabalhador. O absentismo é um fenómeno 

complexo que se encontra presente em quase todas as organizações, debilitando-as e 

danificando o ambiente de trabalho (Tylczak, 1993). O presente estudo aborda os 

conceitos da satisfação e do absentismo no trabalho, estabelecendo como objectivos a 

avaliação da importância da satisfação no local de trabalho em função das diversas 

variáveis independentes em estudo, nomeadamente o absentismo. Para tal, teve-se em 

conta determinadas variáveis sócio-demográficas como o sexo, a idade, a categoria 

profissional, entre outras. Este estudo foi realizado com 149 profissionais do Hospital 

Geral de Santo António, englobando diversas categorias profissionais: Enfermeiro(a), 

Médico(a), Técnico Superior de Saúde, Administrativo(a) e Serviços Gerais. Para levar a 

cabo esta investigação utilizaram-se os seguintes instrumentos: (1) Questionário sócio-

demográfico elaborado especificamente para este trabalho e (2) O índice descritivo do 

trabalho – “JDI – Job Descriptive Índex” que contem uma escala de trabalho total/geral – 

“JIG – Job in General”. Trata-se de uma escala desenvolvida por Smith, Kendall e Hulin 

(1969). A sua adaptação e tradução para português foram efectuadas pelo Professor 

Doutor Scott Elmes McIntyre e pela Professora Doutora Teresa McIntyre (2003). Quanto 

às análises estatísticas efectuadas, recorreu-se aos testes paramétricos, 

designadamente, o T-test para amostras independentes e realizaram-se análises de 

variância através do procedimento One-Way ANOVA, para se caracterizar a satisfação 

no trabalho. Os resultados demonstram que existem diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao grau de satisfação no trabalho em função da idade, das 

habilitações literárias, do estado civil, da situação profissional, da categoria profissional, 

do horário de trabalho, do exercício de funções de chefia, do relacionamento com os 

superiores hierárquicos e com os colegas de trabalho, do valor percebido pelo sujeito que 

os superiores hierárquicos lhe atribuem, da motivação/satisfação que o indivíduo sente 

na realização do seu trabalho, do grau de satisfação que o indivíduo sente em relação ao 

seu salário e em função do consumo de álcool. Constatou-se que são os profissionais 

mais jovens que apresentam maiores níveis de satisfação quanto à escala total e quanto 

ao relacionamento com os seus colegas. No que respeita às habilitações literárias, são os 

participantes com licenciatura a revelar maior satisfação em relação ao seu trabalho 

actual e em relação aos seus colegas. Resultados similares foram alcançados por 

McCormick (2000). Quanto ao estado civil, são os participantes solteiros que demonstram 
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maior satisfação em relação aos seus colegas de trabalho, enquanto que os participantes 

que vivem em união de facto apresentam maior satisfação relativamente ao seu trabalho 

em geral. Quanto à situação profissional, são os participantes com contratos sem termo 

que revelam maior grau de satisfação, comparativamente com os de contrato com termo, 

relativamente à dimensão caracterização do trabalho actual. Quanto à categoria 

profissional, são os Enfermeiros e os Médicos que revelam maior satisfação. Estes 

resultados estão em concordância com o estudo desenvolvido por McIntyre, McIntyre & 

Silvério (2000). Relativamente ao horário de trabalho, os profissionais com turnos 

rotativos diurnos e nocturnos são os que sugerem maior grau de satisfação. Os 

resultados da presente investigação demonstram também que os participantes que 

exercem funções de chefia revelam maior grau de satisfação quanto à dimensão 

caracterização do trabalho actual. Resultados análogos foram alcançados por (Green, 

Ross & Weltz, 1999) e (Miller & Wheeler, 1992). Verificou-se ainda que os participantes 

que manifestam um relacionamento mais positivo, quer com os superiores hierárquicos, 

quer com os colegas, bem como, se se sentirem valorizados pelos seus superiores 

hierárquicos, revelam maior grau de satisfação no trabalho. Aqueles que manifestam 

maior sentimento de motivação/satisfação sugerem, igualmente, maior grau de satisfação 

no trabalho. Em especial, quanto maior a satisfação com o seu salário maior o grau de 

satisfação no trabalho. Averiguou-se também que os participantes que não consomem ou 

consomem pouco álcool apresentam maior satisfação no trabalho. Recorreu-se ainda ao 

teste do Qui-quadrado, no sentido de caracterizar o absentismo. Os resultados sugerem 

que no ano de 2005, são os participantes mais novos, solteiros e divorciados, que 

pertencem à categoria profissional enfermeiro(a) e serviços gerais a revelar menor 

absentismo. Constatou-se ainda que os participantes com menor número de faltas são os 

que apresentam maior grau de motivação/satisfação no trabalho. Quanto ao motivo das 

faltas, os mais satisfeitos são aqueles que revelam menor índice de doença física e 

mental. Resultados similares foram alcançados por Burke (1969,1970, in Locke, 1976); 

Herzberg et. al., (1959, in Locke, 1976); Ripon (1987) e Robbins (2001). Tal facto, não se 

corrobora relativamente ao ano de 2006, sendo os participantes com mais idade e mais 

satisfeitos com a dimensão salário base a revelar menor número de faltas. Constatou-se 

também que são os participantes solteiros e que vivem em união de facto, que praticam 

turnos rotativos diurnos e nocturnos, que não exercem funções noutras instituições e que 

não fumam a revelar menor absentismo. Quanto ao motivo das faltas, são os 

participantes casados, que praticam turnos fixos diurnos, que não exercem funções de 

chefia e que possuem um melhor relacionamento com os colegas a apresentar maior 

índice de doença física. Verificou-se ainda que os participantes que vivem em união de 

facto atribuem um maior índice de absentismo às más condições de trabalho. Os dados, 
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do presente estudo, sugerem em termos práticos e de abordagem organizacional, a 

necessidade de programas que promovam melhores relações interpessoais no local de 

trabalho, salários mais justos e politicas de benefícios adequadas, tendo em vista a 

obtenção de melhoramentos quer a nível organizacional, aumentar a produtividade e 

diminuir o absentismo, quer a nível individual, contribuir para uma melhoria da saúde dos 

trabalhadores, bem como uma maior realização/satisfação pessoal e profissional. 
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