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Introdução Geral 

 

Da revisão de literatura efectuada pode constatar-se que a insatisfação 

profissional tem repercussões não só na saúde dos próprios, como também na qualidade 

dos cuidados que prestam e/ou no desempenho de outras funções, podendo levar a 

elevados níveis de absentismo. São vários os estudos que referem que a satisfação no 

trabalho assume um papel preponderante na problemática do absentismo (Brayfield & 

Crockett, 1955; Herzberg et. al., 1957; IIgen & Hollenbeck, 1972; Porter & Steers, 1973; 

Vroom, 1964). A insatisfação com o trabalho pode ser responsável por elevados níveis de 

absentismo levando a problemas de ordem moral, disciplinar, stress e de 

produtividade/custos administrativos adicionais (Tylczak, 1993).  

 Neste sentido, a vida profissional, constitui um dos principais agentes que 

contribui para um maior ou menor nível de saúde das pessoas, podendo proporcionar 

níveis excessivos de desespero, frustração e stress, ou pelo contrário facultar níveis 

óptimos de satisfação e sucesso (Pines & Aronson, 1989). 

 Perante o exposto, facilmente se compreende a importância desta temática, 

constituindo para nós uma fonte de interesse e de estudo. Para tal, avaliou-se a 

importância da satisfação no local de trabalho para o absentismo, de vários grupos de 

profissionais do Hospital Geral de Santo António.  

Este estudo será constituído por duas partes distintas. A primeira parte que 

corresponde ao enquadramento teórico do tema e a segunda parte correspondente ao 

estudo empírico. A primeira suporta uma revisão de literatura que inclui dois capítulos 

destinados ao enquadramento teórico da satisfação no trabalho e do absentismo. O 

primeiro capítulo, reservado à satisfação no trabalho, inclui os seguintes temas: Evolução 

histórica, conceitos de satisfação no trabalho, teorias da satisfação no trabalho, 

motivação no trabalho, factores que condicionam a satisfação no trabalho, satisfação no 

trabalho e características sócio-demográficas e consequências da insatisfação no 

trabalho. O segundo capítulo, reservado ao absentismo, inclui os seguintes temas: 

Conceitos de absentismo, factores que predispõe ao absentismo, análise do absentismo, 

determinantes do absentismo e combater o absentismo. A segunda parte, relativa ao 

estudo empírico, comporta dois capítulos. O terceiro capítulo é consagrado à 

apresentação do estudo e da metodologia. Por último, reservou-se um capítulo (quarto 

capítulo) para a apresentação e discussão dos resultados, onde se descrevem 

igualmente possíveis limitações encontradas no decorrer do estudo, sugestões para 

futuros trabalhos de investigação, bem como as respectivas conclusões. Os anexos 

serão colocados nas últimas páginas deste trabalho. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

 

Capítulo I – A Satisfação no Trabalho  

 

1. Evolução histórica 

 

 Ao longo da história da humanidade o trabalho assume uma importância 

inquestionável na vida das pessoas e no desenvolvimento das sociedades, ocupando 

actualmente um lugar de destaque. O trabalho tem sido alvo de distintas 

conceptualizações, assumindo diferentes representações sociais de acordo com a 

situação cultural, religiosa e política. Com o trabalho, o ser humano contribuiu para a 

construção e alteração do mundo em que vive. Não obstante a realidade e o significado 

que o fenómeno trabalho apresenta ao longo da história, tem igualmente exibido 

diferenças muito importantes entre as várias épocas e sociedades (Peiró & Prieto, 1996). 

Na última década do século XX assiste-se a uma profunda transformação a nível mundial 

que altera de forma manifesta as condições económicas e sociais que caracterizavam a 

sociedade industrial. O trabalho sofre mudanças, quer nas suas formas e conteúdos, quer 

em termos de concepção e representação social (Peiró & Prieto, 1996).  

O conceito de trabalho não é de fácil definição, tal como Peiró e Prieto (1996, 

p.46) afirmam: “(…) hemos constatado la dificultad de definir el trabajo por su naturaleza 

compleja y multifacética. Gran parte de esa dificultad radica en los diferentes significados 

y valores que adquiere tanto a nível individual como social y cultural.” 

Contudo, Larousse (1994) define o trabalho como “qualquer actividade do homem 

que tem por finalidade um resultado útil e, nessa medida, dotado de um valor 

económico… enquanto actividade é uma actualização das potencialidades e virtualidades 

do ser humano e, por isso mesmo, meio indispensável para este se «realizar» ”, 

alcançando a dimensão e o espaço que o converte no principal regulador da organização 

social.  

 Uma outra definição, perspectiva o trabalho como um conjunto de actividades 

humanas, retribuídas ou não, de carácter produtivo e criativo, que mediante o uso de 

técnicas, materiais, instrumentos e informações disponíveis, facultam a obtenção, a 

produção e a prestação de certos bens e serviços (Peiró, 1989, in Peiró & Prieto, 1996).  

 Em termos individuais, pode dizer-se que o trabalho deixou de ser essencialmente 

um meio de subsistência, apresentando-se também, como um processo de integração 

social e de realização pessoal, contribuindo claramente para a satisfação. O estilo de vida 

que cada indivíduo tem, o modo como se integra e se relaciona na sociedade depende, 
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cada vez mais, do género de trabalho que executa e do resultado do seu desempenho. O 

estatuto conseguido durante a fase activa da vida é de extrema importância, dado que se 

repercute, frequentemente, no tempo de aposentação a diversos níveis, actuando sobre a 

qualidade de vida do indivíduo até ao seu óbito.   

 A este propósito, e tendo em conta o tempo que o trabalho ocupa na vida de todos 

nós, é importante que este seja percepcionado como um factor motivador e ofereça um 

nível de satisfação que contribua para o bem-estar geral do indivíduo.    

Actualmente, o trabalho é visto não só como um meio para adquirir benefícios 

económicos, mas também como uma actividade valorada intrinsecamente, no sentido em 

que contribui para o crescimento pessoal do indivíduo. Nesta linha de pensamento, vários 

autores afirmam que os seres humanos possuem potencialidades para crescer e o desejo 

de desenvolver as suas personalidades e aptidões (Maslow, 1954; Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1959).  

 

2. Conceitos de satisfação no trabalho 

  

A palavra satisfação deriva do étimo latino satisfactione, que significa prazer, 

contentamento, que resulta da realização do que é desejado ou esperado. A satisfação 

no trabalho pode ser definida como um construto que pretende transmitir um estado 

emocional positivo ou uma atitude positiva perante o trabalho e as experiências em 

contexto de trabalho (Vala, Monteiro, Lima & Caetano, 1994).   

As primeiras investigações sobre a satisfação no trabalho afirmavam que a 

remuneração era o factor mais importante que conduzia à satisfação profissional (Taylor, 

1967, in Chiavenato, 1995). 

  Estudos desenvolvidos por Mayo (in Chiavenato, 1995) sustentam que a 

satisfação no trabalho deriva mais do reconhecimento social do que da remuneração. 

Pesquisas realizadas posteriormente demonstram que as definições de satisfação no 

trabalho realçam a noção de estado emocional, respostas afectivas e sentimentos 

(Canavarro, 2000).  

 Para Locke (1976) a satisfação no trabalho só pode ser considerada uma resposta 

emocional e o seu conceito compreendido através de um método de introspecção, como 

uma acção de identificação conceptual, direccionada para o conteúdo mental através dos 

processos pessoais de cada indivíduo. O autor define a satisfação no trabalho como um 

estado emocional positivo e de prazer, que resulta da apreciação do trabalho ou das 

experiências profissionais do trabalhador.  
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Na mesma linha de pensamento Minner (1992) refere que a satisfação no trabalho 

pode ser vista como uma resposta emocional a uma determinada situação de trabalho. 

Neste sentido, a satisfação no trabalho decorre da relação que o trabalhador estabelece 

com o seu trabalho. Ripon (1987) entende a satisfação no trabalho como uma 

correspondência entre o que o trabalhador espera do seu trabalho e o que ele percebe 

daí poder obter e também como um resultado da experiência real da relação psíquica 

entre o trabalhador e a situação de trabalho.  

 Como se pode constatar o conceito de satisfação no trabalho está dependente de 

percepções únicas e exclusivas do indivíduo. Fundamentado pelas crenças que possui 

em relação ao que o trabalho lhe pode dar e na necessidade em preservar a sua própria 

imagem. As emoções presentes na satisfação, em contexto de trabalho, expressam o 

aparecimento de um sentimento de prazer aliado a uma sensação de ansiedade para 

obter os resultados pretendidos e, consequentemente, alcançar a realização pessoal 

(Ripon, 1987). 

 O conceito de satisfação no trabalho encontra-se também relacionado com o 

conceito de moral. De acordo com Viteles (1953) a moral é explicada como uma atitude 

de satisfação, com o desejo inerente de continuar a alcançar objectivos num grupo 

distinto ou numa organização. A moral é orientada para o futuro num dado grupo de 

presença e a satisfação é orientada para o presente, eventualmente influenciada por 

experiências prévias, e reporta a uma situação de trabalho num indivíduo particular.  

 Estas alterações de perspectiva no estudo da satisfação no trabalho influenciaram 

pesquisas ulteriores realizadas neste âmbito. Como resultado, diversas definições de 

satisfação no trabalho foram desenvolvidas, não existindo, no entanto, uma definição 

unanimemente aceite, devido ao facto de cada autor conceber a sua definição sustentada 

nos resultados obtidos na sua própria pesquisa (Bravo, Peiró & Rodriguez, 1996).  

Devido à complexidade do fenómeno satisfação no trabalho e de sua difícil 

definição, no presente estudo adoptou-se o conceito de Locke (1969; 1976) que 

estabelece que os elementos causais da satisfação no trabalho se encontram 

relacionados com o próprio trabalho e o seu conteúdo, condições e ambiente de trabalho, 

relacionamento com supervisores, colegas e subordinados, reconhecimento, 

possibilidades de promoção, características da supervisão, competências e politicas de 

gestão da organização. Estes factores psicossociais referem-se à interacção entre e no 

meio ambiente de trabalho, condições organizacionais, conteúdo do trabalho, habilidades 

do trabalhador, cultura, necessidades e causas pessoais que podem influenciar o 

desempenho, a saúde e a satisfação no trabalho (Martinez, Paraguay & Latorre, 2004).   

   



 

 5 

Em suma, a noção de satisfação no trabalho reporta, habitualmente, a uma 

diversidade de facetas do trabalho. Para se conseguir uma interpretação das atitudes no 

local de trabalho é necessário que a satisfação no trabalho seja estudada em todas as 

suas vertentes.  

 

2.1. As teorias da satisfação no trabalho 

 

A satisfação no trabalho despertou o interesse de investigadores, teóricos e 

gestores desde que o modelo taylorista da organização do trabalho foi posto em causa e 

se valorizou o factor humano nas organizações. O modelo taylorista assentava no 

mecanicismo, na especialização do operário e na abordagem exclusiva da organização 

formal, o trabalhador era visto como uma máquina, desprovido de criatividade e iniciativa, 

onde a importância da estrutura informal e da relação grupal não era considerada. A 

partir de então, a satisfação no trabalho assumiu um papel preponderante porque, 

implícita ou explicitamente, é associada a factores de sucesso profissional, produtividade 

e de realização pessoal dos indivíduos, embora nenhuma destas relações causais esteja 

comprovada empiricamente (Vala et al., 1994).   

Seguidamente apresentar-se-ão as principais abordagens da satisfação no 

trabalho que se focalizam nas atitudes específicas e reacções afectivas dos indivíduos 

face ao trabalho.  

 

2.1.1. A teoria da realização 

 

 A teoria da realização foi o primeiro ensaio realizado no âmbito da compreensão 

da satisfação no trabalho, Shaffer (1953) refere que a satisfação no trabalho varia 

directamente com o facto e na medida em que as necessidades individuais que podem 

ser satisfeitas estão realmente a sê-lo.   

 Os teóricos da realização têm em consideração a forma como as dimensões da 

satisfação se agrupam para determinar a satisfação em geral, dado que existem factores 

relativos ao trabalho que assumem graus de importância diferentes, consoante as 

perspectivas de cada indivíduo. Nos estudos desenvolvidos sobre satisfação no trabalho 

a metodologia usada resume-se, meramente, em perguntar aos indivíduos em que 

medida determinado aspecto do trabalho lhes propicia satisfação (Neves, 2002).  

 Outras investigações demonstram que a satisfação dos trabalhadores é obtida em 

função daquilo que sentem que deveriam ou desejam receber e do que recebem na 

realidade (Locke, 1969). Os factores relativos às diferenças individuais sugerem que a 
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aproximação teórica à satisfação organizacional não é válida, dado que não contempla as 

reacções dos indivíduos relativamente ás recompensas que pensam que deveriam 

receber (Lawler, 1973). A variável nível de aspiração associa-se imediatamente à 

capacidade que o ambiente de trabalho possui para responder às necessidades de 

realização dos trabalhadores. 

 

2.1.2. A teoria da discrepância  

 

Uma abordagem recente da satisfação organizacional baseia-se nos processos de 

discrepância. Esta teoria sustenta que a satisfação é explicada pelas diferenças entre as 

recompensas que o indivíduo aufere e outro tipo de recompensas possível. É neste 

género de comparação que pode surgir a insatisfação, quando o trabalhador compara 

aquilo que recebe com outro nível de outcomes (recompensas) e percepciona que o que 

recebe é inferior (Neves, 2002). 

Porter (1961) decidiu estudar a discrepância partindo da questão: Quanto é que 

deveria ser o valor das recompensas e o que o indivíduo efectivamente recebe? Concluiu 

que a discrepância entre as duas respostas seria a dimensão da satisfação.  

Na tentativa de explicar a discrepância Katzell (1964) desenvolveu a seguinte 

fórmula:   

  

Satisfação = 1- ( X – V / V )  na qual: X = valor da recompensa efectiva;   

        V = valor da recompensa desejada.  

 

Esta fórmula determina que a diferença entre a recompensa efectiva e a 

recompensa desejada deve ser dividida pelo valor desta última. O autor concluiu que 

quanto maior for o valor da recompensa desejada, menor será o nível de insatisfação. 

Todavia, Katzell (1964) foi também alvo de críticas. Segundo Lawler (1995) esta 

teoria carece de suporte, a qual é complicada de confirmar de uma forma lógica. 

Posteriormente Locke (1969) desenvolve uma teoria da discrepância que diverge 

da teoria de Katzell (1964) em diversos aspectos. Dá ênfase à discrepância sentida e não 

à discrepância efectiva. Refere que a satisfação é delimitada pela diferença entre o que o 

indivíduo deseja e o que o sente que recebe. Num contexto organizacional, a satisfação e 

a insatisfação acontecem em função da relação percebida entre o que o indivíduo deseja 

das funções/tarefas que realiza e o que sente que lhe é dado. 

Em jeito de conclusão Locke (1969) refere que a satisfação no trabalho é 

influenciada pela soma das discrepâncias, sendo a satisfação geral de um indivíduo 
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influenciada pela supervisão, remuneração, condições de trabalho, entre outras. O peso 

relativo de cada uma destas facetas será redundante, uma vez que as grandes 

discrepâncias tenderão a aparecer nos itens mais valorizados.   

 

2.1.3. A teoria do processo oponente 

 

Esta teoria parte do princípio que a base da satisfação tem um carácter 

psicológico que implica o sistema nervoso central. Pressupõe a existência de estruturas 

psicológicas que ajudam na manutenção do equilíbrio psicológico do indivíduo. A 

satisfação e a insatisfação são parte dessas respostas emocionais que exercem uma 

função primordial na satisfação no trabalho (Landy, 1978).  

O processo oponente diz respeito ao processo de oposição no relacionamento 

dos indivíduos com as suas emoções. As emoções extremas negativas ou positivas são 

consideradas prejudiciais para o indivíduo, existindo estruturas psicológicas que lhe 

oferecem protecção para esses estados extremos. Por exemplo, se um indivíduo se 

encontra muito triste ou muito feliz ocorre um processo psicológico que se opõe a esse 

estado emocional e o tenta trazer de volta a um estado neutro (Landy, 1978). 

O autor sugere que a diferença que as pessoas exibem no que concerne à 

satisfação que sentem com o seu trabalho, tem a ver com o estádio das funções de 

protecção psicológica. O trabalho é visto como um estímulo capaz de produzir uma 

reacção negativa ou positiva. A satisfação que um trabalhador experimenta ao longo do 

tempo é variável, mesmo que as características do próprio trabalho se mantenham 

inalteráveis. De facto um trabalho tende a revelar-se mais interessante nas primeiras 

semanas, convertendo-se em monótono ao fim de alguns anos, sem que exista uma 

fundamentação objectiva. O processo oponente restabelece automaticamente o equilíbrio 

no indivíduo, quando uma determinada emoção excede um determinado nível. Contudo, 

se o estímulo desaparecer a emoção cessa e o processo oponente retrocede. A estrutura 

protectora torna-se mais forte de cada vez que é activada e a resistência emocional vai 

diminuindo gradualmente ao longo do tempo, motivo pelo qual, à medida que o tempo 

passa, os indivíduos se tornam mais indiferentes em relação ao seu posto de trabalho. 

Esta teoria sugere que embora o processo oponente se torne cada vez mais forte, o grau 

de satisfação mantém-se inalterado. De acordo com esta teoria não são os postos de 

trabalho que são monótonos, mas é a exposição prolongada dos indivíduos ao mesmo 

trabalho que, consequentemente, gera monotonia.  

 Esta teoria é muito útil na explicação da monotonia, contudo não explica porque é 

que os trabalhadores se sentem mais ou menos satisfeitos com os seus trabalhos ao 
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longo do tempo. Trata-se de uma teoria sem uma base empírica consistente, mas que 

apesar disso, é bastante utilizada na explanação de determinados aspectos do 

comportamento dentro das empresas (Muchinsky, 1990).  

 

2.1.4. A teoria da comparação social 

 

O modelo de satisfação no trabalho denominado, usualmente, por comparação 

intrapessoal determina que o grau de afecto experimentado por uma pessoa deriva da 

comparação entre o seu padrão pessoal e a percepção deste em relação ao seu alcance 

(McCormick & Ilgen, 1980). Os autores reconhecem que quanto menor for a diferença 

entre aquilo que o trabalhador quer e o que recebe do emprego, maior será o sentimento 

de satisfação. No entanto, se existir uma discrepância entre as necessidades e desejos 

do trabalhador e as recompensas que obtém, este experimentará um sentimento de 

insatisfação. Este modelo é designado intrapessoal, devido à comparação que cada 

indivíduo estabelece tendo em conta as suas necessidades. Aqui a satisfação no trabalho 

pode ser percebida como a necessidade de realização (Porter, 1962). As necessidades 

do indivíduo (standard individual) podem ser de natureza física ou psicológica. Um outro 

enfoque refere os padrões, do indivíduo, como resultantes dos valores individuais. As 

teorias baseadas em valores parecem ser mais flexíveis do que as baseadas em 

necessidades. O que explica as diferenças individuais é que embora todos os indivíduos 

possuam as mesmas necessidades físicas, as escolhas que efectuam resultam do valor 

das respostas emocionais envolvidas nessas escolhas (Neves, 2002).  

De acordo com Salancik e Pfeffer (1977) a teoria da comparação interpessoal tem 

por base a avaliação que um indivíduo efectua ao estabelecer uma comparação entre os 

seus próprios sentimentos de satisfação no trabalho com os dos outros. Desta 

comparação resulta um sentimento de satisfação ou insatisfação. Contrariamente à 

comparação intraindividual que assenta nas necessidades e valores próprios, este 

modelo de satisfação no trabalho baseia-se na comparação que o indivíduo realiza ao 

presenciar o sentimento dos outros em situações idênticas de trabalho. O que as teorias 

respeitantes à comparação baseada em valores e necessidades têm em comum com a 

teoria da comparação interpessoal é o facto de, na comparação, intervirem sentimentos 

afectivos. Os dois grupos de teorias divergem unicamente na base que sustenta essa 

comparação. Para Berkowitz (1980) a ideia de que os factores sociais influenciam os 

sentimentos de satisfação no trabalho é claramente atractiva. Estudos realizados no 

âmbito da psicologia social experimental demonstram que os indivíduos avaliam as suas 
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percepções pelas dos outros, o que explica o processo de comparação social no contexto 

da satisfação no trabalho. 

 

Como se pode verificar, cada teoria, de uma forma ou de outra, tem colaborado 

para a compreensão do conceito de satisfação no trabalho. Não existe, porém, uma 

teoria integrativa que justifique as diversas componentes da satisfação no trabalho, 

devido à dificuldade em se obter conclusões definitivas e significativas, em virtude dos 

modelos teóricos desenvolvidos e da complexidade metodológica da investigação 

empírica. Todavia, resultados obtidos sobre a satisfação no trabalho e as consequências 

da insatisfação possuem, claramente, interesse para a gestão das organizações (Neves, 

2002).  

 

3. A motivação no trabalho 

 

O estudo da motivação abrange uma das áreas em que mais investigações têm 

sido desenvolvidas, tendo por isso alcançado um considerável estatuto teórico. 

As teorias, paradigmas e constructos sobre a motivação procuram explicar as 

determinantes dos comportamentos, na tentativa de se obter uma compreensão dos 

mesmos (Kanfer, 1990). Para compreender e explicar a performance dos indivíduos 

numa organização resultante da motivação para o trabalho, torna-se necessário aderir a 

modelos teóricos. 

Seguidamente abordar-se-ão alguns conceitos e teorias da motivação 

consideradas mais relevantes para este trabalho. 

 

3.1. Conceitos de motivação  

  

A noção de motivação é essencial para a compreensão do comportamento 

humano. Ao longo dos tempos que o conceito de motivação tem dado origem a uma 

diversidade de teorias que procuram explicar a acção humana individual, ou seja, qual a 

razão que está por detrás do comportamento. A motivação não é passível de ser 

observada directamente, dado que os motivos não podem ser vistos, somente inferidos; o 

que se pode observar é uma diversidade de comportamentos e as consequências desses 

comportamentos (Neves, 2002).  

A noção de motivação tem sido objecto de estudo das várias correntes 

psicológicas, nomeadamente da psicologia da personalidade, da psicologia clínica, social 
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e, principalmente, da psicologia organizacional. De outro modo, muitas das teorias 

psicológicas são, sobretudo, teorias sobre os processos motivacionais (Muchinsky, 1990).  

 A designação de motivação deriva do termo latino movere, que significa “mover” e 

expressa a noção de deslocação ou passagem de um estado para outro. A motivação é o 

propulsor do comportamento, promove a acção, levando as pessoas a agir e a se 

empenharem com energia e dedicação, com o propósito de alcançarem um determinado 

objectivo (Simpson, 1993).  

  

3.2. As teorias da motivação 

  

Para se alcançar um entendimento considerável dos processos motivacionais, há 

que ter em conta três variáveis fundamentais que constituem uma situação de trabalho: O 

próprio indivíduo, as funções e tarefas desempenhadas e o ambiente de trabalho, bem 

como a interacção destas entre si. Na tentativa de explicar o comportamento dos 

indivíduos no local de trabalho, têm sido desenvolvidas diversas teorias que abordam a 

motivação sob diferentes perspectivas. Todavia, Steers e Porter (1991) referem a 

existência de três elementos essenciais na descrição dos fenómenos motivacionais: (1) A 

energia humana que suscita o comportamento; (2) a direcção que dirige o esforço (goal 

orientation) e (3) a manutenção ou sustentação que preserva e reforça o comportamento 

(systems orientation). O comportamento do indivíduo, em situação de trabalho, contempla 

factores como as necessidades e expectativas, comportamentos, objectivos e feedback. 

De salientar ainda que as diferenças sócio-culturais suscitam a expressão da motivação 

através de distintas formas. 

 Outra asserção importante é que praticamente todas as teorias reconhecem que a 

motivação envolve um sistema dinâmico de recursos. No entanto, as diversas teorias que 

se foram desenvolvendo enfatizam vários e diferentes constructos. Na literatura existente, 

sobre as teorias da motivação, é habitualmente encontrada uma separação entre as 

teorias de conteúdo e as teorias de processo (Wagner & Hollenbeck, 1992). Contudo, 

estas não serão abordadas na sua totalidade, uma vez que o nosso principal objecto de 

estudo não recai sobre a motivação, serão no entanto referidas aquelas que mais 

interesse revelam para o presente trabalho.  

 

3.2.1. As teorias de conteúdo 

  

Esta perspectiva parte do pressuposto que os indivíduos possuem necessidades 

internas, que constituem uma fonte de energia para o comportamento, e têm em vista a 
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satisfação dessas necessidades. Salienta a compreensão dos factores internos, dos 

indivíduos, que se encontram na génese dos seus comportamentos (Ferreira et al., 

1996). Estas teorias procuram responder a questões como “o que motiva o 

comportamento?” ou “que tipo de acontecimentos/recompensas são a causa de 

determinados comportamentos?” (Neves, 2002). 

  

   3.2.1.1. A teoria da hierarquização das necessidade s 

 

 A hierarquização das necessidades foi proposta por Maslow (1954) e determina 

que as necessidades humanas não possuem todas a mesma força e que a sua 

satisfação atende a prioridades. Os postulados fundamentais, desta teoria, são 

determinadas necessidades ou motivos que se conciliam com factores situacionais, 

culturais e biológicos que estabelecem o comportamento e caracterizam o ser humano.  

O autor propõe cinco categorias que são hierarquizadas de acordo com a sua 

importância, desde as necessidades mais básicas até às necessidades de disposição 

mais elevada (Davis, 1981; Robbins, 1999 & Neves, 2002), como a seguir se descreve. 

 

1. Necessidades fisiológicas:  asseguram a sobrevivência e incluem a água, o 

alimento, o oxigénio, o sono, o sexo e outras necessidades somáticas. 

2. Necessidades de segurança:  este tipo de necessidades abrange a segurança 

e a protecção contra qualquer mal físico ou emocional e inclui o desejo de segurança, lei 

e ordem, dependência, protecção, estabilidade e ausência de medo e ansiedade. 

3. Necessidades sociais:  refere-se às necessidades de pertença e amor e 

incluem o afecto, a aceitação e a amizade relacionadas com todas as pessoas em geral, 

mas sobretudo com a esposa/marido, os amigos e as crianças. 

4. Necessidades do ego e estima:  aqui estão presentes factores internos e 

externos. Quando visto internamente inclui o desejo de realização, poder, independência, 

liberdade, adequação e confidência; quando focado externamente inclui o desejo de fama 

e glória, dignidade, apreciação, dominação, reconhecimento, boa reputação, prestigio, 

importância e estatuto. 

5. Necessidades de auto-realização ou auto-actualiz ação: este tipo de 

necessidades diz respeito à procura de auto-realização e desenvolvimento constante. 

 

Maslow (1954) classificou os dois primeiros níveis (necessidades fisiológicas e de 

segurança) em necessidades de baixa ordem e os três níveis seguintes (necessidades 

sociais, do ego e estima e de auto-realização) em necessidades de elevada ordem. 
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Considera que estes últimos níveis não são muito valorizados enquanto os níveis 

anteriores (necessidades primárias) não estiverem satisfeitos. À medida que cada uma 

das necessidades é satisfeita, a necessidade seguinte torna-se dominante. As 

necessidades de auto-realização, no último nível, são as mais significativas. Nos 

indivíduos com potencial criativo a auto-realização traduz a exteriorização desse 

potencial.  

É igualmente frequente, na literatura, encontrar-se a representação destes níveis 

de necessidades em forma de pirâmide, em que a base é ocupada pelas necessidades 

mais básicas, como as fisiológicas e de segurança, e assim sucessivamente até ás 

necessidades de ordem mais elevada, como as de auto-realização que se encontram no 

topo da pirâmide. A figura 1 ilustra esta hierarquia de necessidades. 

 

Figura 1. A hierarquia de necessidades de Maslow, adaptado de Robbins, (1999). 

  

Num contexto organizacional, o autor sugere que as empresas devem tentar 

proporcionar aos trabalhadores a satisfação das necessidades de mais elevado nível. 

Refere ainda que a relação entre os estilos de liderança e as políticas de empresa, o grau 

de activação e satisfação de necessidades de vários níveis, a produtividade, o 

absentismo e o turnover estão directamente implicados. Maslow (1954) reprova um tipo 

de liderança autocrática, considera que este estilo frustra as necessidades do ego e de 

estima dos subordinados e refere que o gestor mais eficaz é aquele com necessidades 

de auto-actualização.  

O importante contributo de Maslow para o estudo da motivação foi demonstrar 

que esta resulta de um processo contínuo, não um estado, e que os indivíduos desejam 

actualizar o seu potencial. 

Contudo, apesar desta teoria ser bastante atractiva como suporte de politicas de 

gestão, particularmente as que se relacionam com a condição humana, Cherington 

(1989) alerta para o paradoxo da teoria possuir fraca confirmação empírica, embora seja 

amplamente aceite. O autor menciona ainda que a teoria da hierarquia das necessidades 

é muitas vezes usada como base teórica no aperfeiçoamento de projectos de qualidade 

de vida no trabalho, gestão participativa e desenvolvimento de funções.  
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Na figura 1.1 podem ser observados os diversos níveis de necessidades e os 

factores organizacionais adoptados com vista à satisfação dessas necessidades. 

 

Nível das necessidades Recompensas   Factores 

Organizacionais 

 

1. Fisiológicas   Alimento, água, sexo  a Vencimento 

    sono    b Condições de trabalho  

            agradáveis 

        c Refeitório 

 

2. Segurança   Segurança, estabilidade a Condições de trabalho 

    protecção       seguras 

        b Benefícios da empresa 

        c Segurança do emprego 

 

3. Social   Amor, afeição, pertença a Coesão do grupo  

            de trabalho 

        b Supervisão amigável 

        c Associação profissional 

 

4. Estima   Auto-estima,   a Reconhecimento social 

    auto-respeito,   b Titular de uma função 

    prestígio, estatuto  c Alto estatuto da função 

        d Feedback do trabalho 

 

5. Auto-actualização  Desenvolvimento  a Função estimulante 

    crescimento,   b Oportunidade para  

    criatividade       a criatividade 

        c Realização através  

           do trabalho 

            d Progresso na organização 

 

 

Figura 1.1. Aplicações da teoria das necessidades de Maslow, adaptado de Cherington, 

1989 (in Neves, 2002).  
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Tendo em conta esta perspectiva da motivação, para se conseguir motivar o 

trabalhador, é necessário perceber em que nível da hierarquia se encontra e concentrar-

se em satisfazer as necessidades daquele nível ou do nível seguinte (Robbins, 1999). 

Porém, se uma necessidade permanece insatisfeita por um longo período de tempo 

revela-se motivo de tensão, conflito e frustração (Rosa, 1994). Como se trata de uma 

reacção individual, varia de indivíduo para indivíduo, consoante a sua personalidade, os 

factores históricos e culturais e a própria organização.   

 

   3.2.1.2. A teoria da Motivação-Higiene 

 

A presente teoria foi proposta pelo psicólogo Frederick Herzberg (1966) e baseia-

se na crença de que a relação que uma pessoa estabelece com o seu trabalho é básica e 

que a sua atitude perante esse trabalho pode explicar o seu sucesso ou fracasso. 

 Maslow (1954) por exemplo, fundamentou a sua teoria sobre a motivação nas 

distintas necessidades humanas, enquanto Herzberg (1966) apoiou a sua teoria na 

diferença entre os factores internos e externos ao trabalho. 

 Herzberg (1966) realizou diversas investigações partindo da questão “O que as 

pessoas querem dos seus trabalhos?”, com o propósito de determinar quais as situações 

geradoras de sentimentos positivos ou negativos, em relação aos seus trabalhos. Após a 

categorização das respostas o autor concluiu que, nas 12 investigações realizadas, os 

factores que afectavam as atitudes dos trabalhadores, e que eram responsáveis por 

índices de satisfação e insatisfação no trabalho, eram vários, como se pode verificar na 

figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

Factores responsáveis por índices de satisfação e i nsatisfação no trabalho 

 

Figura 2. Fonte: Harvard Business Review. Figura de One More Time: How Do 

You Motivate Employees? de Frederick Herzberg (1987, in Robbins, 1999).   

 

Das respostas categorizadas Herzberg (1966) concluiu que aquelas que as 

pessoas apresentavam quando se sentiam bem com os seus trabalhos eram claramente 

diferentes das respostas dadas quando se sentiam mal. Como se pode observar na figura 

2, há determinadas características que tendem a estar frequentemente relacionadas com 

a satisfação e outras com a insatisfação no trabalho. O autor sugere que a motivação dos 

trabalhadores dependeria dos factores motivadores e de higiene. Considera como 

factores motivadores  (factores intrínsecos) o trabalho propriamente dito, a realização, o 

reconhecimento, o crescimento, o progresso e a responsabilidade, que parecem estar 

relacionados com a satisfação no trabalho. Estes factores tendem a motivar e a satisfazer 

o indivíduo, provocando um impulso interno capaz de o direccionar para um melhor 

desempenho. Quando os trabalhadores se sentiam bem com os seus trabalhos, eles 

tendiam a atribuir essas características a si próprios. Por outro lado, quando os 

trabalhadores se sentiam insatisfeitos tendiam a mencionar factores de higiene  (factores 
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extrínsecos) como a política e a administração da empresa, as relações interpessoais, a 

supervisão, as condições de trabalho e o salário. 

 Herzberg (1966) declara que os seus achados apontam a existência de um 

contínuo duplo: o oposto de “Satisfação” é “Não-satisfação” e o oposto de “Insatisfação” é 

“Não-satisfação”. O autor explica que o oposto de satisfação não é insatisfação como 

tradicionalmente se acreditava. Retirar características insatisfatórias de um trabalho não 

torna o trabalho obrigatoriamente satisfatório, como mostra a figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Visões contrastantes da satisfação e da insatisfação, adaptado de Robbins 

(1999).  

Em suma, quando a empresa proporciona factores de higiene adequados, os 

trabalhadores não estarão insatisfeitos, contudo, também não estarão satisfeitos. Se se 

pretende motivar os trabalhadores é necessário dar ênfase ao próprio trabalho, à 

realização, ao reconhecimento, ao crescimento, ao progresso e à responsabilidade 

(factores motivadores). Estas são as características que os indivíduos acham 

intrinsecamente recompensadoras. O autor sugere ainda que só os factores motivadores 

são capazes de garantir um aumento da produtividade dentro da organização. 

 Herzberg foi também alvo de criticas, o procedimento que usou foi considerado 

limitado pela metodologia utilizada. Quando as coisas estão bem, o indivíduo tende a 

atribuir o mérito a si próprio; quando as coisas estão mal, frequentemente, culpa o 

ambiente externo pelo insucesso (Robbins, 1999). 

 Todavia e independentemente das críticas, a teoria da Motivação-Higiene tem 

sido amplamente aceite, existindo grande familiaridade, entre os dirigentes das 

organizações, com as suas recomendações. Ao longo dos últimos 30 anos que a 

expansão vertical de cargos para permitir que os trabalhadores possuam níveis mais 

elevados de responsabilidade, de planeamento e controlo sobre os seus trabalhos pode, 

presumivelmente, ser conferida às pesquisas e conhecimentos de Herzberg (1966, in 

Robbins, 1999). 
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3.2.2. As teorias de processo 

  

Estas teorias procuram encontrar resposta para determinadas questões “como é 

que os acontecimentos/recompensas interagem de forma a motivar o comportamento 

num determinado sentido?” (Neves, 2002). De acordo com esta perspectiva, o 

comportamento deriva de processos cognitivos, enfatizando o uso da racionalidade 

humana (Ferreira et al., 1996). 

 

   3.2.2.1. A teoria da equidade 

 

 A presente teoria é importante para a compreensão das causas de satisfação e 

insatisfação no trabalho. A teoria da equidade de Adams (1963) é, no seu âmago, uma 

teoria de troca social baseada na teoria da comparação social (Festinger, 1957). O seu 

princípio básico fundamenta-se no facto do indivíduo reconhecer algumas discrepâncias 

quando compara os seus ganhos e investimentos com os ganhos e investimentos de 

outrem relevante para si (Adams, 1965). Apresenta como principais componentes as 

noções de inputs (investimentos) e outcomes (recompensas). Numa situação de trabalho, 

os investimentos (inputs) que o indivíduo troca por um vencimento incluem a experiência 

prévia de trabalho, o esforço produzido no desempenho das suas funções, a formação, 

as habilitações, entre outros. As recompensas (outcomes) são os benefícios que daí 

resultam, sendo o salário, segundo o autor, o mais importante, embora existam outros 

como as relações com os superiores hierárquicos, com os colegas e o estatuto, que os 

indivíduos consideram também relevantes. De acordo com a teoria da equidade, os 

indivíduos avaliam os inputs e outputs com base na importância que têm para si e 

embora possam estar altamente relacionados, são tratados de forma independente. Quer 

isto dizer que existe equidade quando o rácio pessoal dos outcomes pelos inputs é igual 

ao rácio dos outcomes pelos inputs do outro. 

    Op      Oo    

       __________   =   __________      

    Ip       Io    

 

Por outro lado, se os rácios não são iguais, então existe uma troca inequitativa. 

 Op      Oo          Op    Oo 

    __________   <   __________ ou ___________   >    ___________ 

 Ip       Io          Ip      Op 
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 Como consequência deste processo de comparação pode emergir qualquer uma 

das três situações acima identificadas (Ferreira, et al., 1996). Uma igualdade de 

coeficientes; uma desigualdade de coeficientes devido ao facto do indivíduo obter 

resultados pessoais inferiores aos do outro (aqui está presente uma inequidade por 

defeito), e uma desigualdade de rácios resultante dos ganhos pessoais do indivíduo 

serem superiores aos do outro (aqui encontra-se uma desigualdade por excesso). 

 Quando estas discrepâncias ocorrem, o indivíduo sente tensão e procura anular 

ou reduzir a injustiça percebida, através de um aumento ou diminuição do seu 

investimento. O grau de satisfação no trabalho resulta do rácio percebido entre o que o 

indivíduo investe e o que recebe em troca.  

 Na teoria de Adams distinguem-se os seguintes factores: (1) As circunstâncias de 

gerar equidade ou inequidade são construídas com base nas percepções individuais dos 

inputs e outcomes; (2) A inequidade não se verifica necessariamente quando um 

indivíduo investe elevados inputs e recebe baixos outcomes, os indivíduos habitualmente 

comparam-se com outros em situações idênticas, a inequidade é relativa; (3) Verifica-se 

inequidade quando os indivíduos são demasiado bem ou demasiado mal remunerados.  

 Os principais postulados desta teoria referem-se às consequências da percepção 

de inequidade que se descrevem da seguinte forma: (1) A inequidade provoca um estado 

de tensão no indivíduo; (2) A tensão é proporcional à extensão da inequidade; (3) A 

tensão gerada motiva o indivíduo para a redução; (4) A motivação para a redução dessa 

tensão é proporcional à inequidade percepcionada pelo indivíduo. 

 Os métodos propostos por Adams (1965) para restituir a equidade são os 

seguintes: (1) Alteração dos inputs; (2) Alteração das outcomes; (3) Distorção cognitiva 

dos inputs ou das outcomes; (4) Abandono da acção; (5) Realização das acções 

solicitadas para alterar os inputs e as outcomes derivados da comparação com o outro; 

(6) Alteração do outro na comparação. 

 A selecção do método para restabelecer a equidade vai depender do tipo de 

situação e das características pessoais dos indivíduos. O autor refere que para 

restabelecer a equidade, o indivíduo vai tentar minimizar os esforços empreendidos e 

valorizar positivamente as outcomes. A distorção do objecto de comparação poderá 

igualmente levar à distorção dos inputs e ainda a alterações no auto-conceito. A selecção 

do método de abandono, para reduzir a inequidade, só se verificará em casos extremos, 

como o turnover ou o absentismo nas empresas. Na tentativa de confirmar a sua validade 

preditiva, a teoria de Adams foi alvo de múltiplos estudos. Segundo Adams e Freedman 

(1976) foram realizadas mais de 160 investigações, a maioria focalizadas em situações 

de inequidade relacionadas com a remuneração e na relação empregado-empregador. 
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Na generalidade estas pesquisas facultaram suporte preditivo à teoria, embora algumas 

explicações de resultados obrigariam a uma melhor operacionalização dos dados para 

assegurar um teste sem ambiguidades. 

 De acordo com Festinger (1957) os princípios desta teoria derivam da teoria da 

dissonância cognitiva, por ele proposta. O autor sugere que o desconforto psicológico 

provocado pela dissonância irá motivar o indivíduo para a sua redução e assim alcançar 

a consonância. A teoria da equidade tem por base a recompensa monetária, embora 

outras pesquisas comprovem que os indivíduos são identicamente sensíveis à equidade 

da distribuição de outras recompensas organizacionais como a distribuição de símbolos 

distintivos, equipamentos e espaços, a progressão na carreira, o estatuto, as horas 

extraordinárias, entre outros. Esta teoria mostra que a recompensa é passível de intervir 

no processo motivacional, o qual integra uma componente individual e social que resulta 

do processo de comparação social.  

 

3.2.2.2. A teoria da expectância 

  

A teoria da expectância proposta inicialmente por Vroom (1964) deriva dos 

conceitos valência-instrumentalidade-expectância e realça que o comportamento resulta 

de selecções conscientes entre alternativas e que estas estão intimamente ligadas com 

os processos psicológicos, particularmente com o desenvolvimento de atitudes e com a 

percepção. Segundo Davis (1981) esta teoria releva que a motivação é a função do valor 

atribuído aos resultados da acção e a percepção, que o indivíduo possui, de que a acção 

conduzirá aos resultados desejados. 

A teoria da expectância assenta em três pressupostos constituídos por crenças 

que estimulam e dirigem o comportamento (Pinder, 1984; in Neves, 2002).  

 

1. A valência refere-se ao valor afectivo, como o desejo ou sentimentos, que o 

indivíduo atribui às recompensas (outcomes) que resultam do seu desempenho. Estas 

podem ser positivas, negativas ou neutras. Se a valência é positiva e o indivíduo acredita 

que o resultado vai ser atractivo, então esta passa a ser uma recompensa (outcome) de 

segundo nível.  

 

2. A instrumentalidade estabelece uma conexão entre desempenho e valência, 

traduzindo o grau percebido da relação entre o desempenho e o resultado alcançado, ou 

seja, analisa a relação entre os resultados actuais com os resultados futuros. 
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3. A expectância diz respeito à força da convicção de uma determinada 

recompensa (outcome). Significa que perante diversas alternativas, o indivíduo elege 

aquela que avalia como mais apropriada para conseguir o resultado pretendido. Vroom 

(1964) refere-se à expectância em termos de associação acção-consequência, referindo 

que esta tem um valor situado entre zero e um. O valor um é atribuído quando o indivíduo 

tem a certeza absoluta de alcançar a recompensa desejada (outcome) e o valor zero se a 

probabilidade de atingir a recompensa é psicologicamente nula. A este propósito Lawler 

(1973) menciona que experiências prévias na realização de um objectivo e elevados 

níveis de auto-estima fortalecem a expectância. 

 Vroom (1964) relata que as convicções que cada indivíduo possui relativamente à 

valência, instrumentalidade e expectância interagem psicologicamente gerando uma 

força motivacional. O comportamento será a consequência de um domínio de forças, 

onde cada uma delas possui uma delimitada direcção e magnitude.  

As tentativas efectuadas para validar a teoria têm sido complicadas devido a 

problemas metodológicos, de critério e de mensuração. Em consequência, muitos 

estudos publicados que pretendem negar ou sustentar a teoria devem ser analisados 

com atenção. De salientar ainda que grande parte dos estudos desenvolvidos errou na 

repetição da metodologia conforme foi originalmente proposta (Robbins, 1999). Daí que, 

previsivelmente, os resultados não fossem os esperados. 

Contudo, apesar do que foi referido, a teoria da expectância é bastante útil na 

compreensão do processo de tomada de decisões individuais, bem como do fenómeno 

de obtenção de recompensas. O seu uso procura relevar as comparações realizadas pelo 

trabalhador, com o objectivo de determinar o grau de satisfação na execução das tarefas.    

 

4. Factores que condicionam a satisfação no trabalh o 

 

A satisfação no trabalho está intimamente ligada com os comportamentos de 

ausência e turnover, os quais apresentam elevados custos para as empresas, uma vez 

que podem prejudicar grandemente a sua eficácia. Por conseguinte, importa conhecer os 

factores que influenciam a satisfação no trabalho de forma a prevenir comportamentos 

indesejados (Neves, 2002). 
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4.1. Dimensões da satisfação no trabalho  

  

A satisfação no trabalho é habitualmente compreendida à luz de duas 

perspectivas: (1) a perspectiva unidimensional e (2) a perspectiva multidimensional das 

facetas da satisfação no trabalho (Harpaz, 1983; Bravo, 1992). A primeira considera a 

satisfação no trabalho como uma atitude perante o trabalho em geral, o qual não equivale 

à soma das facetas que compõe o contexto de trabalho, mas depende delas. A 

perspectiva multidimensional defende que a satisfação com aspectos específicos do 

trabalho é produzida por diferentes condições. Refere ainda que cada faceta do trabalho 

pode ser mensurada separadamente. São vários os autores que classificaram as 

diversas facetas da satisfação no trabalho (Bravo, 1992; Cook et al., 1981; Vroom, 1964). 

Compreender as atitudes no trabalho exige que a satisfação no trabalho seja analisada 

pelos seus elementos constituintes.  

 Segundo Locke (1976) existe um número variado de Eventos, Condições e 

Agentes no trabalho, que influenciam a satisfação. A seguir serão abordados aqueles 

que, na literatura revista, são considerados mais relevantes. 

 

4.1.1. As características do trabalho 

   

Existe um número elevado de pesquisas que se debruçam sobre o estudo das 

características do trabalho. Hackman e Oldman (1980, in Serra, 2002), por exemplo, 

realçam que para um indivíduo sentir motivação e satisfação com o seu trabalho, devem 

existir nele três estados psicológicos: (1) Responsabilidade perante o trabalho que 

executa e que se institui a partir do grau de autonomia que alcança em relação aos 

procedimentos da sua preparação; (2) sentimento de que o trabalho é significativo, este 

evento deriva das oportunidades que o indivíduo dispõe para fazer uso das suas 

capacidades, proporcionando-lhe uma identificação com as tarefas que realiza e acreditar 

que o seu trabalho afecta, de uma forma positiva, as outras pessoas; (3) possuir 

informação do seu próprio desempenho através do feedback recebido da empresa, de 

colegas ou da supervisão.  

Diversos estudos estão em conformidade com o referido anteriormente e sugerem 

que os atributos do trabalho, que se encontram relacionados com o interesse e a 

satisfação, oferecem aos trabalhadores a possibilidade de usarem as suas habilidades. 

Abrangem as oportunidades para novas aprendizagens, a criatividade, lutar contra as 

dificuldades, a responsabilidade sobre decisões relativas à organização, a ausência de 

pressão, a autonomia, a quantidade de trabalho e o enriquecimento das tarefas e a 



 

 22 

complexidade das mesmas (Cooper, 1970; Ford, 1969; Hackman & Lawler, 1971; Locke, 

1976; Vroom, 1964). Apesar da existência de diferentes habilidades, há um elemento 

comum entre elas, o desafio mental (Barnowe, Mangione & Quinn, 1972), sem o qual o 

trabalhador experimentaria uma sensação de descontentamento. Segundo Wyatt, Fraser 

e Stock (1937) o descontentamento é a consequência de uma capacidade mental não 

aproveitada. Se o desafio motivado pelo trabalho é elevado e aceite pelo trabalhador, 

este mostrar-se-á empenhado e envolvido pelo seu trabalho. A literatura sugere que as 

funções que envolvem um elevado nível de responsabilidade produzem um efeito maior, 

uma vez que exigem um maior envolvimento, do que aquelas cujo grau de 

responsabilidade é menor. Contudo, se o desafio for demasiado elevado e o trabalhador 

não o conseguir realizar, ele vai experimentar uma sensação de frustração. Caso 

contrário, o indivíduo, experimentará um sentimento de prazer e de satisfação com o 

trabalho. Alguns autores concebem ainda a existência de duas pré-condições para que o 

trabalhador sinta satisfação na realização do seu trabalho: (1) Ausência de esforço físico, 

que traduz a necessidade de bem-estar corporal (Chadwick-Jones, 1969) e (2) o 

indivíduo deve percepcionar o seu trabalho como interessante e com significado 

(Herzberg et al., 1959; Strong, 1943). 

 Entre as características do trabalho que podem produzir um impacto negativo 

sobre o trabalhador, apontam-se as condições físicas desfavoráveis, a fraca autonomia 

de decisão, a subcarga e a sobrecarga de trabalho e o trabalho por turnos. Os estudos 

referem que uma fraca autonomia de decisão associada a um trabalho exigente provoca 

stress, aumenta o risco de doença cardíaca coronária (DCC) e retira a satisfação com o 

trabalho (Serra, 2002).   

 

4.1.2. As condições de trabalho  

 

O Instituto Nacional de Segurança e Higiene no Trabalho – INSHT (1987, in Peiró 

& Prieto, 1996) refere que as condições de trabalho estão relacionadas com um conjunto 

de variáveis que determinam a realização de uma dada tarefa e o local em que a mesma 

se efectua. Esta definição abarca as condições de higiene e segurança no trabalho, o 

meio ambiente físico do trabalho, a distribuição horária, a carga física e mental de 

trabalho, a organização do trabalho, o estilo de supervisão e a participação dos 

trabalhadores.  

A literatura sugere que, de uma forma geral, os trabalhadores valorizam as 

condições de trabalho que possibilitam a ausência de perigosidade e desconforto (Locke, 

1976). As condições físicas mais estudadas relacionam-se com factores como a 
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temperatura demasiado alta ou baixa, a ventilação, a intensidade de iluminação, o grau 

de humidade, o espaço, o ruído e outros mais (Ferreira, 1999; Ramos, 2001), que 

embora de natureza física, podem produzir transtornos psicológicos no indivíduo (Serra, 

2002). 

A este propósito, Sutherland e Cooper (1990) referem que os sons acima de 80 

decibéis ocasionam uma activação simpática que, a manter-se constantemente, provoca 

um aumento da frequência cardíaca e da tensão arterial. Esta exposição ao ruído está 

associada a sintomas como a irritabilidade, dores de cabeça, fadiga e dificuldade de 

concentração, prejudicando o desempenho de tarefas que requerem cautela e minúcia. 

Além disso, diminui a capacidade de integrar informação, bem como as funções de 

análise, resultando daí, um aumento do número de erros, de acidentes de trabalho e, 

previsivelmente, uma diminuição da satisfação no trabalho. Estudos desenvolvidos por 

Link, Lennon e Dohrenwend (1998) mencionam a existência de associações entre as 

actividades profissionais nocivas (com excesso de barulho, calor ou frio extremo, 

condições de risco, condições atmosféricas adversas e humidade excessiva) e psicoses 

não-afectivas. 

Heneman e Schwab (1985) postulam que a satisfação no trabalho depende dos 

aspectos intrínsecos ao próprio trabalho: o grau de experiência do trabalho, a 

remuneração e igualmente das condições físicas de trabalho como a temperatura, a 

luminosidade e a higiene, entre outras. Para Arvey, Bouchard, Segal e Abraham (1989), 

Peiró e Prieto (1996) a satisfação no trabalho depende também das condições de 

trabalho mais específicas como o equipamento e ferramentas de trabalho, as condições 

de segurança e a localização e inserção da organização no meio local.  

 

4.1.3. A remuneração  

 

Neste âmbito, são as teorias da expectância e da equidade que merecem especial 

atenção e que foram desenvolvidas no ponto 3, relativo à motivação. 

Estas teorias referem-se à percepção de equidade que cada indivíduo possui, 

quer na atribuição da remuneração, quer nas necessidades financeiras do próprio 

indivíduo. Salienta ainda a importância que cada um atribui a este factor, principalmente a 

percepção da remuneração que aufere como forma de realização e de reconhecimento 

(Locke, 1976). Diversos estudos sugerem que a remuneração é um dos factores 

geradores de insatisfação no trabalho (McIntyre, McIntyre & Silvério, 2000). 
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4.1.4. As oportunidades de promoção  

 

Na satisfação com as promoções encontra-se, novamente, presente o conceito de 

equidade, de adequação entre as promoções existentes e as ambicionadas, e a 

relevância que cada indivíduo atribui a este factor. As promoções podem relacionar-se 

com aspectos como o desejo de justiça, oportunidades de carreira, de obter 

remunerações mais elevadas, de conseguir determinado estatuto social ou unicamente 

com a necessidade de desenvolvimento pessoal (Locke, 1976). Independentemente 

destes factores, existem ainda outros que podem surgir numa carreira profissional e que 

dizem respeito à oposição, às ambições pessoais, à promoção para funções para as 

quais o profissional não se sente preparado, a uma não promoção que considera justa ou 

à insegurança sentida com a conservação do emprego. Estes aspectos podem ser 

geradores de desinteresse e insatisfação para com o trabalho, provocar conflitos de 

relacionamento inter-pessoal e levar a comportamentos de absentismo (Serra, 2002). 

 

4.1.5. O reconhecimento  

 

O reconhecimento é um dos eventos mais referenciados na literatura como sendo 

gerador de satisfação ou insatisfação, nomeadamente, entre os trabalhadores (Locke, 

1973). Esta condição representa uma necessidade explícita de reconhecimento e está 

relacionada com as necessidades de auto-conceito positivo e de auto-estima (Locke, 

1976). Um estudo realizado por Locke (1973) concluiu que a existência de 

reconhecimento verbal ou não, é uma das principais causas de satisfação/insatisfação. 

Contudo, o reconhecimento verbal desempenha uma função essencial que é a de 

fornecer feedback relativo à performance do indivíduo no trabalho, bem como das suas 

competências, possibilitando assim corrigir erros. Os trabalhadores apreciam o facto de 

serem reconhecidos pelo seu trabalho, particularmente pelos seus colegas e 

supervisores, cujas opiniões respeitam. O autor verificou ainda que a maioria dos 

indivíduos não gostam de ser criticados pelos seus erros, embora valorizem a dedicação 

e o prestígio pelo trabalho efectuado. 

De acordo com Tylczak (1993), o reconhecimento, encontra-se igualmente 

relacionado com o absentismo. Num estudo de caso por si relatado, entre factores como 

o prémio de assiduidade, o feedback, o prémio sorteado entre os assíduos e o 

reconhecimento, foi este último que apresentou uma redução significativa da taxa de 

absentismo da empresa “Maid Bess Corporation”. Reduziu o absentismo de 7,56 para 
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6,04 o que significou uma melhoria de 36,9%. Só em remunerações a empresa 

economizou 58.000 dólares.  

 

4.1.6. A Supervisão, os colegas e os subordinados 

 

Este aspecto prende-se com a identificação pessoal e o estilo de liderança (Locke, 

1976). Autores como Sauter et al (1990) mencionam que as relações no local de trabalho 

podem diminuir ou aumentar os efeitos nocivos da exposição aos factores de risco. 

Estudos realizados neste âmbito revelam que as características pessoais dos indivíduos 

influenciam a satisfação no trabalho, tendo em conta as características de personalidade, 

o auto-conceito e a relação estabelecida com os seus supervisores, subordinados e 

colegas (Fisher, 1985).  

A satisfação sentida pelos indivíduos, no local de trabalho, está muitas vezes 

relacionada com as características da supervisão (Barnowe et al., 1972, in Locke, 1976). 

Para Davis (1981) a satisfação no trabalho resulta da relação que se institui entre o 

supervisor e o trabalhador. O nível de satisfação aumenta quando a supervisão se 

apresenta compreensiva e demonstra interesse pelos seus colaboradores, ouvindo as 

suas opiniões e tecendo elogios no seguimento de um desempenho profissional eficaz.  

Likert (1961) definiu quatro estilos de liderança: (1) o autoritário-benevolente, (2) o 

autoritário-explorador, (3) o consultivo e (4) o participativo. O autor considera que o estilo 

de liderança ideal é o participativo, porque reconhece que a participação é o processo 

normal de decisão. Neste estilo de liderança a comunicação é boa, a motivação é 

conseguida através de uma multiplicidade de meios, o turnover e o absentismo 

expressam valores baixos e a produtividade apresenta níveis elevados. 

Perante o exposto, é possível que as organizações possam alcançar resultados 

satisfatórios se os seus superiores hierárquicos abandonarem as posições autocráticas e 

os comportamentos autoritários, em prol de uma politica de liderança mais participativa.  

 Um mau relacionamento entre indivíduos da mesma organização, quer a nível de 

superiores com subordinados, quer de subordinados com superiores e de pares, pode 

revelar-se desgastante e diminuir o grau de motivação e satisfação com o trabalho, e de 

execução do próprio trabalho (Serra, 2002).  
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4.1.7. A percepção que o indivíduo tem de si própri o 

 

Este factor está relacionado com constructos como o auto-conceito (Locke, 1976). 

Estudos realizados neste âmbito demonstram que o auto-conceito tem influência na 

satisfação no trabalho (Judge, Kluger, Locke & Durham, 1998).  

 Autores como Wells e Marwell (1976) acreditam que o auto-conceito possibilita 

compreender e predizer o comportamento humano e fazer uma ideia de como o indivíduo 

se percepciona a si próprio. Estas noções facilitam o entendimento da congruência e 

consistência de comportamentos, bem como o desenvolvimento da identidade pessoal e 

o motivo pelo qual determinadas atitudes persistem ao longo da vida.  

 

  4.1.8. A organização e a gestão  

 

Aqui estão presentes praticamente todos os factores referidos anteriormente, 

dado que o tipo de trabalho do indivíduo, o seu nível de responsabilidade, a carga de 

trabalho, as suas oportunidades de promoção, as condições de trabalho e os níveis de 

remuneração, são determinados pela organização. Contudo, o respeito pelos 

trabalhadores, a possibilidade de negociação e as políticas de benefícios parecem ser 

alguns dos aspectos mais valorizados pelos indivíduos dentro da organização (Locke, 

1976).  

 Optou-se por incluir ainda, nesta dimensão da satisfação no trabalho, o clima 

organizacional, uma vez que este se encontra intimamente relacionado com aspectos da 

organização. Tal como Lawler (1995) refere a satisfação no trabalho deriva da interacção 

entre os indivíduos e o meio ambiente.  

De acordo com Graça (2000), a satisfação profissional é um indicador do clima da 

organização e um factor determinante de avaliação das qualidades das instituições e 

prende-se com aspectos relacionados com a promoção/carreira e a estrutura 

organizacional. 

O clima organizacional actua na criação de expectativas e, por extensão, na 

satisfação. Por este motivo é também um factor que merece especial atenção dos 

responsáveis pela gestão. 

 

5. Satisfação no trabalho e características sócio-d emográficas  

 

Ao longo dos tempos que diversos investigadores estudam a relação entre 

satisfação no trabalho e características sócio-demográficas. São vários os estudos que 
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sugerem que os indivíduos podem estar mais ou menos satisfeitos com a realização do 

seu trabalho, atendendo não só à natureza do próprio trabalho, como também, a 

determinadas características sócio-demográficas como a idade, o sexo, o estado civil, as 

habilitações literárias, a categoria profissional e a antiguidade, entre outras. 

Para Weaver (1980), os indivíduos mais satisfeitos seriam aqueles com profissões 

de estatuto superior, com salários mais elevados, com mais idade, de raça branca e 

educados em colégios de prestígio.  

Outros estudos têm ainda demonstrado os efeitos da satisfação no trabalho em 

diferentes facetas da vida do trabalhador (Griffin & Bateman, 1986).  

Relativamente à idade , Bennett (1999) realizou uma pesquisa com paramédicos, 

na qual utilizou as escalas JDI/JIG (Job Descriptive Índex – O índice descritivo do 

trabalho/Job in General – Trabalho em Geral), os mesmos instrumentos de avaliação 

utilizados neste estudo, e concluiu que os trabalhadores com mais idade apresentam 

níveis de satisfação mais elevados, do que os trabalhadores mais novos. 

A este propósito, Green, Ross e Weltz (1999) verificaram que, de uma forma 

geral, são os trabalhadores com menos idade e com mais idade que se encontram mais 

satisfeitos, quando comparados com aqueles de idades intermédias. Comprovaram ainda 

que os trabalhadores mais velhos apresentam maiores indicadores de satisfação quando 

comparados com os mais novos. Estes resultados devem-se ao facto das atitudes e 

expectativas, face ao trabalho, mudarem ao longo da vida.     

Segundo Davis (1981) a satisfação no trabalho aumenta com a idade. Refere que 

os trabalhadores com mais idade apresentam expectativas menores relativamente ao seu 

trabalho e possuem melhor adequação ao posto de trabalho que ocupam devido à sua 

experiência profissional.   

Quanto ao sexo , é de salientar que os resultados encontrados na literatura não 

são unânimes. Investigações realizadas no âmbito da diferença de géneros, concluíram 

que não existem diferenças significativas entre a satisfação profissional do sexo feminino 

e a satisfação profissional do sexo masculino, embora parte da população feminina tenha 

salários mais baixos e menos oportunidades de promoção. Estes resultados relacionam-

se com o facto das mulheres possuírem expectativas menores em relação ao seu 

trabalho, do que os homens (Gutek, 1993; Green, Ross & Weltz, 1999). Contudo, são 

vários os estudos que sustentam que são as mulheres, em diversas actividades 

profissionais, que apresentam maiores indicadores de satisfação. 

Uma investigação realizada com médicos escoceses de várias especialidades e 

de ambos os sexos, mostra que são as médicas (sexo feminino) de clínica geral com 

idades compreendidas entre os 40 e os 55 anos, que se encontram mais satisfeitas com 
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o seu trabalho e manifestam menos indicadores de stress (Simoens, Scott & Sibbald, 

2000). 

Um estudo levado a cabo por Galdeano (2001) sobre a satisfação no trabalho, 

numa amostra de médicos britânicos, comprova igualmente, que são as mulheres que 

revelam maior satisfação no trabalho, quando comparadas com os seus colegas homens. 

Também Dolan e Gosselin (2001) encontraram resultados similares, num estudo 

realizado sobre a satisfação no trabalho e a satisfação com a vida, numa amostra de 

trabalhadores da indústria automóvel. Uma vez mais, foram as mulheres que obtiveram 

maiores índices de satisfação com o trabalho.     

Pesquisas realizadas por Al-Ma’aitah, Cameron, Horsburg e Armstrong-Stassen 

(1999) sobre os preditores da satisfação no trabalho, turnover e burnout, numa amostra 

de 479 enfermeiros da Jordânia, demonstram que são os elementos do sexo feminino 

que apresentam mais indicadores de satisfação no trabalho, quando comparadas com os 

seus colegas do sexo masculino. 

Miller e Wheeler (1992) concluíram que as mulheres que ocupam cargos de 

chefia, não evidenciam insatisfação profissional. 

Todavia, outros estudos sugerem que são os elementos do sexo masculino que 

apresentam maiores indicadores de satisfação com o trabalho. 

Uma investigação realizada por Graça (2000), em Portugal, concluiu que são os 

médicos do sexo masculino, que exercem a sua actividade profissional no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), que apresentam maior satisfação no trabalho, do que as suas 

colegas do sexo feminino, principalmente, no que se refere à remuneração. Foram 

igualmente estudadas outras dimensões, como a relação médico/família, o status e 

prestígio, a autonomia e poder, a relação trabalho/suporte familiar, a realização pessoal e 

profissional, a segurança no trabalho e as condições de trabalho e saúde, embora não 

tenham sido encontradas diferenças significativas.  

Estudos realizados por Fricko e Beehr (1992) concluíram que a percepção da 

satisfação é diferente para o sexo masculino e feminino. Na generalidade, os homens 

apresentam maiores indicadores de satisfação com o trabalho. 

Relativamente às habilitações literárias , nos últimos anos tem-se assistido, 

particularmente nos países desenvolvidos, a um aumento gradual das habilitações 

médias dos indivíduos. Todavia, o mercado de trabalho é incapaz de absorver toda a 

mão-de-obra disponível, que é cada vez mais qualificada, levando a que indivíduos com 

habilitações superiores executem funções, que até então eram realizadas por 

profissionais com menos qualificações. Este facto leva ao aparecimento de mão-de-obra 

altamente qualificada e, previsivelmente, à insatisfação com o trabalho (Mottaz, 1984). 
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O estudo de Green, Ross e Weltz (1999) comprova que os trabalhadores com 

mais habilitações literárias, possuem expectativas mais elevadas, que não sendo 

satisfeitas podem produzir insatisfação. Atestam ainda que os trabalhadores com 

qualificações superiores relevam os valores intrínsecos do trabalho, e que estes se 

encontram satisfeitos quando as necessidades internas, do trabalhador, são igualmente 

satisfeitas.   

Mottaz (1984) comprovou que a educação pode afectar os valores dos 

trabalhadores. Concluiu que os indivíduos que possuem mais habilitações valorizam 

tarefas mais significativas e que impliquem envolvimento, do que os indivíduos com 

menores qualificações. 

A investigação desenvolvida por McCormick (2000) corrobora os estudos 

anteriores. Concluiu que quanto mais elevadas forem as qualificações dos trabalhadores 

maiores são os níveis de satisfação alcançados, devido à associação que se estabelece 

entre estas e as novas oportunidades de carreira e promoção. 

 Seybolt (1975, in Francis, 1984) realizou igualmente um estudo sobre o nível de 

instrução. Concluiu que esta variável exerce influência na apreciação que os indivíduos 

fazem do seu trabalho e, consequentemente, na satisfação que retiram do mesmo. 

Comprovou ainda, que os profissionais com um nível médio de instrução apreciam postos 

de trabalho menos complexos do que os profissionais com um nível de instrução mais 

elevado que apreciam postos de trabalho mais complexos. 

Quanto à categoria profissional , foram igualmente desenvolvidos estudos que 

mostram que os trabalhadores que ocupam posições hierárquicas superiores são os que 

se encontram mais satisfeitos com o trabalho (Green, Ross & Weltz, 1999). A este 

propósito, McIntyre, McIntyre & Silvério (2000), realizaram um estudo Aprofundado da 

Satisfação Profissional, Stress e Recursos de Coping dos profissionais dos Serviços de 

Saúde na Região Norte, onde utilizaram, igualmente, as escalas JDI/JIG, com uma 

amostra total de 370 profissionais de saúde, dos quais 114 são Médicos, 125 

Enfermeiros, 129 Administrativos e 2 Técnicos Diagnóstico. Concluíram que os médicos 

estão mais satisfeitos com os colegas e com o trabalho em geral (JIG). Os enfermeiros 

encontram-se satisfeitos com o trabalho, tanto no seu conteúdo como em geral e 

valorizam os colegas e a supervisão. Os administrativos estão mais satisfeitos com o 

trabalho em geral (JIG), com a supervisão, os colegas e com o trabalho em si. 

Verificaram também que a carreira gera muita insatisfação (salário e progressão), nas 

categorias profissionais abordadas. 

No que respeita à antiguidade , um estudo comparativo da satisfação no trabalho 

entre empresas japonesas e americanas, confirma que em ambas, a antiguidade é um 
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agente potenciador da satisfação profissional, dado que esta se encontra habitualmente 

associada a categorias profissionais de grande exigência e, consequentemente, melhor 

remuneradas. Este estudo constatou ainda que os trabalhadores com mais antiguidade 

na empresa são, habitualmente, os que têm mais idade, pelo que não sentem grande 

necessidade de mudança de empresa ou de profissão (Balaban & Bruce, 1996). 

Quanto ao estado civil , um estudo realizado numa amostra de trabalhadores da 

indústria automóvel, refere que são os indivíduos casados que apresentam níveis mais 

elevados de satisfação com a vida e, naturalmente, com o seu trabalho, quando 

comparados com os indivíduos solteiros (Dolan & Gosselin, 2001). 

Como se pode constatar, são inúmeros os aspectos relacionados com o trabalho 

e as características sócio-demográficas que interferem no processo da satisfação. 

Contudo, apenas se abordaram aquelas que maior interesse revelam para o presente 

estudo. 

 

6. Consequências da insatisfação no trabalho 

 

 Analisou-se, anteriormente, os factores que condicionam a satisfação no trabalho 

e a importância das características sócio-demográficas, importa agora referir quais as 

consequências da insatisfação no trabalho. 

 Segundo Defrenne (1991, p. 104) a insatisfação no trabalho pode ser definida 

como “ (…) o estado emocional instável proveniente de um desequilíbrio entre as 

aspirações do trabalhador tanto do ponto de vista do salário, perspectivas de promoção, 

reconhecimento, como em relação ao sentimento de identidade e à estima de si no 

trabalho.”  

  

6.1. Danos sobre a saúde  

  

Estudos desenvolvidos por Burke (1969,1970, in Locke, 1976) referem 

correlações significativas entre a satisfação/insatisfação e a falta de saúde em geral. 

Ripon (1987) e Robbins (2001) comprovaram que a insatisfação profissional pode trazer 

consequências para a saúde física dos trabalhadores, levando ao aparecimento de 

sintomas como dificuldade em respirar, fadiga, enxaquecas, elevados níveis de colesterol 

e acidentes cardiovasculares. Por sua vez, Herzberg et. al., (1959, in Locke, 1976), 

referiram que eram descritos sintomas como cefaleias, náuseas ou falta de apetite, após 

a ocorrência de incidentes, no trabalho, motivadores de insatisfação.    
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Estas investigações inserem-se no âmbito da medicina psicossomática e sugerem 

uma relação causal entre a condição psicológica e o funcionamento físico dos indivíduos. 

A falta de saúde física pode levar, consequentemente, a uma perda de saúde mental, 

embora o sentimento de insatisfação seja, por si só, uma experiência psicologicamente 

desagradável (Robbins, 2001).  

A este propósito Kornhauser (1965, in Huczynski & Buchanan, 2001) desenvolveu 

um índice de saúde mental com seis componentes: hostilidade, ansiedade e tensão, 

auto-estima, sociabilidade, a moral do individuo e a satisfação com a vida. Os resultados 

evidenciaram relações fortes entre as várias componentes do índice de saúde mental e a 

satisfação. 

Factores como a competitividade, o perfeccionismo e a impaciência, entre outros, 

podem estar na origem da insatisfação (Burke, 1969,1970, in Locke, 1976; Chadwick-

Jones, 1969; Herzberg et. al., 1959; Scott, 1966).  

 

 6.2. Danos sobre a acção 

  

 Existe uma série de comportamentos, evidenciados pelos trabalhadores, que 

podem ser reflexo da insatisfação que sentem com o seu trabalho. A seguir são descritos 

aqueles que na literatura aparecem com maior frequência. 

 

   6.2.1. Acusações e ofensas 

 

 Estes comportamentos são consideradas como respostas à insatisfação sentida, 

por parte dos trabalhadores, em relação a alguns aspectos da situação de trabalho. 

Autores como Ford (1969) e Maher (1971), referem que a natureza do próprio trabalho 

pode ser um factor causador de afronta, na medida em que o enriquecimento do trabalho 

promove a diminuição de acusações e de afrontas. Fleishman e Hans (1962) 

encontraram elevados níveis de afronta em sectores cujos dirigentes expressavam baixos 

níveis de consideração, pelos trabalhadores, levando à insatisfação com a supervisão.  

 

  6.2.2. Produtividade e aprendizagem 

 

 Vários investigadores estudaram a possibilidade de existir uma relação de causa e 

efeito entre a satisfação e o nível de produtividade. Contudo, autores como Brayfield e 

Crockett (1955), Herzberg et al., (1957) e Vroom (1964), referem não existir qualquer tipo 

de relação entre a satisfação no trabalho e a produtividade ou o nível de desempenho.  
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 No que concerne à aprendizagem, sabe-se que os trabalhadores que ocupam 

postos mais satisfatórios manifestam um desenvolvimento mais rápido ao nível da 

aprendizagem das suas tarefas, quando comparados com aqueles que ocupam postos 

menos satisfatórios, embora esta seja uma área que carece de mais investigação (Wyatt, 

Fraser & Stock, 1937).  

 

  6.2.3. Outras facetas do comportamento 

  

Nesta dimensão, Hersey (1952) refere a existência de uma relação causal entre 

estados emocionais, elevados ou não, e acidentes de trabalho. Haddon, Shuman e Khein 

(1964) demonstram que há determinados traços, como o alcoolismo e a hostilidade, que 

predispõem o trabalhador a produzir comportamentos perigosos capazes de provocar 

acidentes e, consequentemente, levar à insatisfação no trabalho. Vroom (1964) menciona 

igualmente a existência de uma relação entre a insatisfação no trabalho e os acidentes 

de trabalho. Estudos desenvolvidos por Kohrnauser (1965) evidenciam fortes relações 

entre a satisfação no trabalho e a satisfação com a vida em geral e entre a satisfação no 

trabalho e a família. Herzberg et al., (1959) encontraram, igualmente, fortes correlações 

entre a satisfação no trabalho e o auto-conceito. Neste seguimento, também Evans e 

Bartolomé (1984) encontraram correlações significativas entre a satisfação no trabalho e 

a família. Constataram que o trabalho exerce uma influência muito maior sobre a família 

do que o contrário. Apenas acontecimentos de vida extremos, como o falecimento do 

cônjuge ou um divórcio, parecem afectar o trabalho. Os níveis de satisfação e stress 

vividos no trabalho sugerem muitas vezes o tipo de relação familiar que os indivíduos 

têm.   

   

6.2.4. Absentismo e demissões 

  

Os estudiosos desta temática verificaram que a insatisfação no trabalho pode 

levar os trabalhadores a terem comportamentos prejudiciais para com a organização 

onde trabalham. Um dos comportamentos que tem sido alvo de especial atenção e que 

mais preocupa as organizações é, sem dúvida, o absentismo. Diversos autores 

descobriram relações significativas entre a insatisfação no trabalho e o absentismo e as 

demissões (Atchinson & Lefferts, 1972; Herzberg et al., 1957; Schuh, 1967; Tayler & 

Weiss, 1972; Vroom, 1964). Um estudo desenvolvido por Hullin & Blood (1968) verificou, 

após a introdução de alterações ao nível da gestão, uma diminuição das demissões e um 

aumento da satisfação no trabalho. 
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O absentismo é um evento comportamental que tem sido estudado, 

principalmente, como uma resposta à insatisfação no trabalho (Vala et al., 1995). Por 

esse motivo, será alvo no capítulo seguinte de uma análise mais aprofundada, enquanto 

variável que influência a satisfação no trabalho.  

 

Capitulo II – O Absentismo no trabalho 

 

1. Conceitos de absentismo 

 

Ao longo dos anos que o absentismo tem sido objecto de estudo em disciplinas 

como a sociologia, o direito do trabalho, a psicologia e a medicina do trabalho. O 

absentismo é uma variável de grande interesse dentro das organizações e que tem 

preocupado muito os gestores, uma vez que pode levar a uma perda considerável de 

recursos e, consequentemente, comprometer o rendimento, a produtividade e os lucros 

das organizações (Nogueira & Azevedo, 1982; Couto, 1987; Danatro, 1997; Tylczak, 

1993). É necessário que as empresas procurem meios para reduzir a sua ocorrência e 

aumentar a rentabilidade, promovendo assim uma forma segura de crescimento. 

A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de trabalho 

(1997) define absentismo como incapacidade temporária, prolongada ou permanente 

para trabalhar, em resultado de doença ou de enfermidade. Salienta que a incapacidade 

temporária para trabalhar refere-se, na maior parte dos países, ao primeiro período de 

absentismo (primeiras 52 semanas de incapacidade). A incapacidade prolongada ou 

permanente diz respeito aos acordos posteriores ao primeiro período de absentismo. O 

absentismo temporário foi ainda dividido em: (1) absentismo de curta duração – 1 a 7 

dias; (2) absentismo de média duração – 8 a 42 dias; (3) Absentismo de longa duração – 

mais de 42 dias. 

Outra definição habitualmente aceite refere que o absentismo é “ (…) a soma dos 

períodos em que os empregados da organização se encontram ausentes do trabalho, 

seja por falta, seja por atraso, ou devido a algum motivo interveniente” (Chiavenato, 1995, 

p. 170).  

 Segundo Miguez e Bonami (1988) o absentismo compreende um julgamento 

sobre o comportamento de ausência. Define absentismo, de um ponto de vista 

quantitativo, como um número elevado de ausências representadas em frequência ou 

duração. De um ponto de vista qualitativo, refere que o que importa é a intencionalidade 

da ausência independentemente do seu estatuto legal. 
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 Tylczak (1993, p. 66) considera absentismo “ (…) qualquer ausência do trabalho 

em qualquer dia, mesmo que o trabalhador tenha prevenido o seu supervisor”. 

 Para Mallada (1996) absentismo é toda a ausência de um trabalhador do seu 

posto de trabalho, nas horas que correspondam a um dia de trabalho, dentro da jornada 

legal de trabalho. O que significa que a ausência do trabalhador em dias festivos ou 

período de férias não é considerada absentismo. 

 Segundo a Organização Internacional de Trabalho (1991) o absentismo é a não 

assistência ao trabalho por parte de um trabalhador que se pensava que ia assistir, 

ficando excluídos os períodos de férias e as folgas.  

No presente estudo adoptou-se a definição de Bulhões (1986), na qual refere que 

o absentismo no trabalho abrange todas as causas de ausência, tais como: acidentes, 

licenças de maternidade, doença prolongada, formalidades judiciais, atenção a 

problemas familiares e cursos no exterior (fora da empresa); não abrangendo, no entanto, 

as férias e feriados, greve, repouso semanal ou compensado e cursos dentro da 

empresa.  

 

1.1. Conceito de ausência prevista e não-prevista  

 

Partindo da premissa que o trabalho realizado pelos trabalhadores é fundamental 

para que as empresas possam alcançar os resultados pretendidos, entende-se que o 

absentismo é, sobretudo, um problema de gestão, sendo a monitorização da assiduidade 

dos trabalhadores da responsabilidade da gerência.  

Para Miguez e Bonami (1988, p. 4) em sentido mais lato “a ausência caracteriza-

se pela não presença de trabalhadores num espaço-tempo pré-determinado, de acordo 

com as regras e estruturas organizacionais”.  

Por sua vez, Nascimento (2003) específica o conceito de ausência subdividindo-o 

em dois tipos, as ausências previstas e as não-previstas. Classifica as ausências 

previstas como aquelas a que o trabalhador tem direito, podendo ser planeadas com 

antecedência, como as folgas, férias e feriados e as ausências não-previstas como 

aquelas que, efectivamente, caracterizam o absentismo pela natureza imprevisível que 

apresentam. São exemplos dessa prática os acidentes de trabalho, as licenças médicas, 

as licença de maternidade e paternidade, outras licenças protegidas por lei e as faltas 

abonadas e injustificadas. 

 Nesta linha de pensamento McDonald e Shaver (1981) referem que as causas 

das ausências não-previstas podem ser aglomeradas em três grupos: (1) Intrínsecas; (2) 

Extrínsecas e (3) de Personalidade. 
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 As causas intrínsecas reflectem a satisfação do trabalhador e relacionam-se com 

a natureza do trabalho e as condições de realização do mesmo, como: O próprio 

trabalho; a sobrecarga de trabalho e a exaustão física; a falta de controlo e uma 

supervisão ineficaz (ibd).  

 As causas extrínsecas encontram-se relacionadas com as políticas de pessoal e 

da organização, tais como: Políticas liberais em proporcionar licenças de saúde; políticas 

condolentes com as faltas; más condições de trabalho e salários baixos; falta de 

selecção, treino e orientação adequados; falta de comunicação da administração e falta 

de perspicácia na colocação dos trabalhadores em sectores apropriados (ibd).  

 As causas de personalidade traduzem o comportamento do trabalhador, a saber: 

Empregados que geram conflitos entre os elementos do grupo; personalidades mais 

propensas a faltarem – imatura, fugitiva, desmotivada, hipocondríaca e abusiva; 

problemas pessoais relacionados com o abuso de álcool e drogas (ibd).  

 

1.2. Os diferentes tipos de absentismo 

 

O absentismo é uma expressão utilizada para designar as faltas dos empregados 

ao trabalho, contudo é necessário avaliar qual o motivo dessas faltas. 

De acordo com Quick e Lapertosa (1982) o absentismo subdivide-se em:  

• Absentismo voluntário – em que a ausência do empregado ao trabalho é 

motivada por razões particulares não justificadas por doença; 

• Absentismo por doença – inclui todas as ausências por doença ou por 

procedimento médico, com excepção dos infortúnios profissionais; 

• Absentismo por patologia profissional – ausências por doença profissional 

ou acidentes de trabalho; 

• Absentismo legal – faltas ao serviço previstas na lei, como o serviço militar, 

a gestação, a doação de sangue, o luto e a gala; 

• Absentismo compulsório – impedimento do trabalhador se apresentar no 

local de trabalho devido a uma suspensão imposta pela entidade patronal, 

por prisão ou outro motivo que impeça o trabalhador de chegar ao serviço.   

 

A importância que cada organização atribui ao factor absentismo depende da 

própria organização. Contudo, para que esta problemática possa ser controlada é 

necessário conhecer as razões pelas quais acontece. 
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2. Factores que predispõem ao absentismo 

 

São inúmeros os factores responsáveis pela problemática do absentismo 

(Tylczak, 1993).  

Segundo Meira (1982) os factores desencadeantes do absentismo são 

classificados em três tipos: (1) factores naturais, como condições epidemiológicas e 

climáticas; (2) factores sócio-económicos, como conjuntura económica, idade, sexo, 

estado civil, categoria profissional, tempo que trabalha na empresa, salário e condições 

de trabalho; (3) factores inerentes à própria empresa, política pessoal, supervisão, 

benefícios nas áreas de alimentação, transporte e assistência médica.   

Porém, estudos ulteriores especificaram uma série de razões que predispõem ao 

absentismo e que a seguir se descrevem (Tylczak, 1993).  

 

 2.1. Causas específicas dos profissionais 

 

Este tipo de causas compreende as responsabilidades e o tipo de atribuições, a 

idade, a situação monetária, a saúde (incluindo a toxicodependência e o abuso de 

álcool), as funções familiares, as actividades familiares, as doenças de familiares, o 

desejo de estar com os amigos, o desejo de ter tempos livres, os negócios pessoais, a 

educação, os hobbies, o cuidar da casa, não ter quem cuide dos filhos e o segundo 

emprego (Tylczak, 1993).  

 

 2.2. Condições psicológicas e emocionais 

 

Porter e Steers (1973, in Harrison & Martocchio, 1998) referem que os 

trabalhadores que apresentam um nível extremo de instabilidade emocional, fraca 

orientação para a realização, agressividade, independência e ansiedade, são os mais 

propensos ao absentismo. 

Factores como a insatisfação profissional, o stress, a consciência profissional, a 

retracção psicológica ou social, a pressão exercida pelos colegas ou a má aceitação 

pelos mesmos, a imagem, a necessidade de auto-valorização, o desejo de romper a 

rotina, a ética profissional, o sistema de valores e a condição moral, estão aqui presentes 

(Tylczak, 1993).  
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2.3. Situação económica 

 

Este factor está intimamente relacionado com a situação profissional e prende-se 

com aspectos como perder o emprego ou regalias, não ser promovido ou aumentado, ser 

punido ou não receber o vencimento (Tylczak, 1993). Relaciona-se ainda com factores 

como a política salarial que abarca um conjunto de regras e procedimentos que visam 

manter ou instituir sistemas de salários equitativos em relação aos salários dos outros 

cargos da própria organização e também em relação aos mesmos cargos de outras 

empresas que actuam no mercado de trabalho (Chiavenato, 1994).   

 

 2.4. Especificidades do serviço e da organização 

  

Um aspecto importante a considerar é que as causas do absentismo são, muitas 

vezes, motivadas pela própria empresa, enquanto organização e supervisão deficientes, 

através de condições desfavoráveis de ambiente de trabalho, de tarefas repetitivas, da 

falta de motivação, da escassa integração entre os trabalhadores e a organização e do 

impacto psicológico de uma direcção incapaz, que não dispõe de uma política humanista 

e de prevenção (Alexandre, 1987; Couto, 1987; Alves, 1995). 

  Este factor é o que abarca um maior número de aspectos relacionados com o 

trabalho. Incluem-se o tipo e a dimensão da organização, a remuneração das folgas por 

doença, a comunicação, a especialização do serviço, a situação laboral, o contrato de 

trabalho, as responsabilidades, o desejo de se libertar da supervisão e de se afastar dos 

colegas, a disciplina, a sindicalização ou não, a força sindical, o controlo da disciplina e 

da assiduidade, a quebra de produção, o envolvimento no serviço, o comprometimento 

da entidade patronal, o programa de incentivos, a dimensão da equipa de trabalho, a 

autonomia e diversidade do serviço, a significância da tarefa, a justiça distributiva, a 

participação dos trabalhadores nas decisões, a equidade salarial, o estilo de liderança e a 

atitude da supervisão relativamente ao absentismo (Tylczak, 1993). 

Existem ainda factores como a legislação de trabalho, a taxa de desemprego local 

ou nacional, a área geográfica, o transporte da empresa e o pagamento ou não dos 

transportes, que podem influenciar o absentismo (ibd). Estudos realizados neste âmbito 

referem que a maioria dos trabalhadores prezam o facto do seu local de trabalho ser 

próximo da sua área de residência (Barnowe et al., 1972, in Locke, 1976). 

Como se pode constatar, o absentismo é um problema real que acarreta inúmeros 

custos às organizações. A sua problemática assenta numa infinidade de factores que se 

encontram inter-relacionados (Tylczak, 1993). 
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3. A análise do absentismo  

 

 O absentismo tem sido analisado à luz de diversas reflexões. A reflexão 

designada produtivista, que se caracteriza pelo ênfase concedido às consequências 

negativas das ausências ou da sua razão de ser. A reflexão psico-social, que considera a 

intencionalidade das ausências classificando-as em ausências voluntárias e involuntárias 

e a reflexão sócio-legal, que estabelece uma comparação entre as ausências e as 

normas em vigor dentro da organização, classificando as ausências como justificadas e 

injustificadas (Miguez & Bonami, 1988).   

 A este propósito, a literatura refere a existência de três critérios fundamentais para 

a análise do absentismo: Cálculos de medição, motivos de ausência e custos do 

absentismo (Peretti, 1997).  

 

 3.1. Cálculos de medição  

 

 A forma como as empresas calculam, registam, definem e apresentam os seus 

dados sobre as presenças e ausências ao trabalho, constitui a chave fundamental para 

conhecer os problemas de medida do absentismo no trabalho (Mallada, 1996). 

 As medidas de absentismo mais utilizadas são pouco análogas na sua definição. 

Os índices de absentismo mais frequentes expressam, por vezes sob uma mesma 

designação, grandezas distintas e não é raro que tenham sido elaborados com categorias 

de registo similares e com sistemas de cálculo diferentes. Estas condicionantes afectam 

grandemente as possibilidades de análise do absentismo e a fiabilidade dos seus 

resultados. Contudo, tendo em vista as dificuldades de medição do absentismo, o que se 

pretende alcançar é uma metodologia que permita obter e tratar os dados de forma 

homogénea, cuja associação possibilite uma análise do ponto de vista da gestão do 

absentismo no trabalho (ibd).  

Por esses motivos, optou-se por considerar neste estudo como cálculo de 

medição “A Taxa Média de Absentismo”que a seguir se descreve.  

    

  I) Taxa média de absentismo 

 Esta taxa consiste na relação entre o número de horas perdidas e o número de 

horas possíveis de trabalho, para um período de referência determinado como um mês, 

um trimestre, um semestre, ou outro período de tempo (Mallada, 1996).  

A taxa média de absentismo é obtida através da seguinte fórmula: 
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                  Total de horas de absentismo 

Taxa média de absentismo  = _______________________________  x 100 

      

      Total de horas possíveis de trabalho 

                                              

 Com base nesta medida, efectuaram-se vários índices, em função dos diferentes 

tipos de absentismo, que a seguir se descrevem (ibd).  

 

II) Índice de Absentismo Legal – I (AL) 

Este índice equivale ao absentismo retribuído e corresponde à relação existente 

entre o número de horas perdidas por acidente, doença, maternidade e adopção, licenças 

legais e outros; e o número total de horas de fábrica, entende-se por “horas de fábrica” o 

número de horas que se devem trabalhar em condições normais (segundo convénio 

colectivo ou normas legais) no período de referência determinado (mês, ano, etc.), e não 

as horas que realmente se trabalharam nesse período (Mallada, 1996):   

 

Horas perdidas (Acidente + Doença + Maternidade e Adopção + Lic. Legal + Outros) 

I (AL)  = ______________________________________________________  x 100 

     
Horas totais de fábrica 

 

III) Índice de Absentismo Pessoal – I (AP) 

Este índice corresponde ao absentismo não retribuído e define-se como a relação 

existente entre o número de horas perdidas por compromissos particulares, ausências 

não autorizadas e conflitos laborais, e o número total de horas de fábrica (Mallada, 1996):  

 

      Horas perdidas (Compromissos particulares + Ausências não autorizadas + Conflitos Laborais) 

I (AP) = ___________________________________________________________  x 100 

  
Horas totais de fábrica 

  

 

III) Índice de Permanência – I (P) 

Regista a percentagem real de presenças em relação às horas totais de fábrica, 

bem como as flutuações com respeito ao valor médio. Este índice assinala a 

percentagem de horas realmente trabalhadas e calcula-se como o complemento a 100 do 

absentismo total (Mallada, 1996):  
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 I(P) = 100 - [ I (AL) + I (AP) ] 

 

 Da mesma forma poderia realizar-se uma extrapolação de outros índices, com o 

objectivo de obter informação mais específica (ibd). 

  

3.2. Motivos de ausência  

 

Verificar os trabalhadores que se encontram ausentes do trabalho, é praticamente 

uma ocupação a tempo inteiro, uma vez que são vários os motivos que levam os 

profissionais a se ausentarem do serviço com alguma frequência (Tylczak, 1993). 

 

1 - Por motivo de estudo ou formação 

Aqui estão presentes os tempos de estudo, se o profissional for trabalhador-

estudante; as dispensas para exame; os dias de dispensa; a formação realizada dentro e 

fora da empresa (Tylczak, 1993). 

 

2 - Por motivo de férias ou de doença 

Neste item inclui-se o período anual de férias; a doença profissional ou acidentes 

de trabalho; a doença não certificada pelo médico; a doença não relacionada com o 

trabalho mas certificada pelo médico; a consulta pré-natal; a consulta externa hospitalar; 

as consultas de cirurgia, oftalmologia, estomatologia e fisioterapia, entre outras (Tylczak, 

1993). Quando o trabalhador se encontra ausente do serviço por motivo de doença, são 

vários os estudos que demonstram que as visitas a casa do trabalhador ausente podem 

ter um efeito positivo. Contudo, deve ter-se em conta a forma como a visita é realizada, 

visto que facilmente pode dar a impressão de que a empresa está a vigiar o profissional, 

podendo trazer ressentimentos. As visitas aplicam-se, habitualmente, aos casos de 

doença prolongada, todavia, o seu resultado tem demonstrado ser mais útil se, no 

programa, incluírem também as ausências de curta duração (Cobau & Pearson, 1993). 

 

3 - Por motivos de relações colectivas de trabalho  

Neste motivo de ausência encontram-se as dispensas remuneradas e as 

dispensas sem vencimento; as greves; os horários de trabalho incompletos; a suspensão 

técnica e a actividade sindical (Tylczak, 1993).  
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4 - Por motivos comunitários, sociais e outros  

Estes motivos englobam as actividades sociais; o serviço jurídico; o serviço 

militar; a pré-reforma; o luto; o casamento; a assistência familiar; as faltas sem 

justificação e ainda as faltas por motivos desconhecidos (Tylczak, 1993).  

Como se pode verificar são vários os motivos que podem levar à ausência do 

trabalhador no serviço. O que muitas vezes acontece, dentro das organizações, é que o 

problema de absentismo se esconde por detrás destas ausências legítimas, invocando 

motivos como o estudo ou a formação, as férias ou a doença, as relações colectivas de 

trabalho ou ainda razões comunitárias, sociais ou outras (ibd).  

Taylor (1974), por exemplo, refere que os motivos por doença são muitas vezes 

evocados pelos trabalhadores. O profissional serve-se desta justificação legítima, perante 

a apresentação de atestado médico, para que as ausências ao trabalho sejam 

remuneradas, camuflando desta forma as faltas deliberadas. A este propósito, Cobau e 

Pearson (1993) referem a importância de questionar o trabalhador sobre o seu regresso. 

Acrescentam ainda, que o facto de se conversar com o profissional, demonstra que a sua 

falta foi notada e que a empresa se preocupa com ele. Esta estratégia deverá desalentar 

aqueles que não estiveram realmente doentes, relativamente a futuras ausências ao 

trabalho.  

De acordo com Tylczak (1993), torna-se muito difícil combater o problema do 

absentismo quando os trabalhadores não o julgam com seriedade.  

 

3.3. Custos do absentismo 

 

Actualmente existe uma dificuldade considerável em quantificar os custos do 

absentismo. Contudo, há investigadores que referem perdas salariais bastante 

significativas. As empresas têm que considerar os custos de contratação eventual ou 

suplementar que incluem: (1) o recrutamento, selecção e treino; (2) as regalias 

suplementares como Segurança Social e Fundo de Desemprego; (3) os custos da 

penalização resultantes dos atrasos; e (4) os salários regulares, horas extraordinárias e 

regalias (Tylczak, 1993). 

Além dos custos referidos, o absentismo apresenta também outro tipo de custos 

de difícil avaliação. Obriga os gestores a enfrentar problemas de ordem disciplinar, moral, 

de stress, de insatisfação perante o trabalho, de espírito de equipa, de qualidade de 

produção, de rentabilidade, de produtividade, de custos gerais regulares e de custos 

administrativos adicionais (ibd). 



 

 42 

 Todavia, de acordo com Cormack (1973, in Spurgeon, 1982), o absentismo pode 

também ser encarado de uma forma positiva. No que concerne ao trabalhador que se 

encontra ausente por exemplo, este tem a possibilidade de restabelecer o seu equilíbrio, 

libertando-se da tensão acumulada. Este comportamento pode repercutir-se 

positivamente a nível organizacional aquando do seu regresso ao trabalho, na medida em 

que o trabalhador já se encontra restabelecido podendo sentir-se novamente motivado 

para com o trabalho e respectiva estrutura organizacional. 

Em suma, o problema do absentismo é também um problema de rentabilidade 

(Tylczak, 1993). É fundamental compreender a importância do fenómeno social que 

representa o comportamento absentista, tendo em vista a implementação de medidas de 

gestão que corrijam este problema. 

    

4. Determinantes do absentismo no trabalho 

 

O absentismo no trabalho cria uma série de problemas de ordem laboral, social e 

económica. A este propósito Mallada (1996) refere que o trabalhador se mobiliza, 

essencialmente, nestas três estruturas: (1) Laboral, na qual o trabalhador enfrenta, 

muitas vezes, problemas de fadiga, tarefas monótonas e repetitivas que diminuem 

consideravelmente o grau de interesse e motivação, podendo levar a uma situação de 

alienação; (2) Social, na qual o trabalhador se depara com a crise económica e se 

esforça em reduzir a taxa de absentismo, como instinto primário de conservação; (3) 

Económica, o trabalhador percebe, muitas vezes, que a relação salário-trabalho não é 

satisfatória, o que conduz a uma maior desmotivação na realização das suas tarefas.  

 Como se pode verificar são vários os factores que determinam o absentismo no 

trabalho contudo seguidamente serão abordados aqueles que apresentam maior 

relevância para o presente estudo. 

  

4.1. Absentismo e características sócio-demográfica s 

 

 De acordo com Nogueira e Azevedo (1982), a realização de estudos 

epidemiológicos bem conduzidos, permitem conhecer as diversas variáveis que afectam 

o absentismo, como a idade, o sexo, o estado civil, o trabalho por turnos, as causas 

médicas e os factores psicológicos, entre outras, bem como auxiliar na prevenção do 

mesmo. 

 Um estudo realizado com enfermeiros concluiu que existe relação entre ausência 

e vínculo ao trabalho. Afirma que a estabilidade no emprego é um factor que contribui 
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para o absentismo, dado que, pela estabilidade, muitos trabalhadores tendem a faltar ao 

trabalho por qualquer motivo, contrariamente aos colegas contratados que temem pela 

perda do emprego. Este estudo revelou também que o índice de absentismo é maior nos 

homens mais jovens quando comparados com os de mais idade e que o sexo feminino 

apresenta maior índice de absentismo do que o sexo masculino. Contudo, a taxa de 

absentismo de curta duração (até sete dias) era mais elevada nos homens do que nas 

mulheres, enquanto que a taxa de absentismo de longa duração (mais que sete dias) era 

mais elevada nas mulheres do que nos homens (Reis et al., 2003). 

Nogueira e Laurenti (1975) levaram a cabo uma investigação sobre absentismo 

por doença em mulheres e concluíram que contrariamente ao que era referido nos países 

industrializados, a duração média das ausências ao trabalho por motivo de doença no 

sexo feminino era inferior à do sexo masculino.  

Um estudo realizado por Ingham (1970) refere que os trabalhadores de empresas 

maiores, com mais de 3000 empregados, faltam mais do que aqueles que trabalham em 

empresas mais pequenas, com menos de 70 empregados, embora apresentem níveis 

iguais de satisfação no trabalho. Mencionou ainda que os trabalhadores das empresas 

mais pequenas possuíam um sentimento de obrigação pessoal mais elevado para com a 

empresa, quando comparados com os trabalhadores das grandes empresas cuja 

principal fonte de motivação era o salário. 

 

 4.2. Absentismo e clima organizacional 

  

Um dos factores organizacionais mais importantes é, sem dúvida, o clima 

organizacional. Um bom clima é a solução para uma taxa reduzida de absentismo 

(Tylczak, 1993). O autor refere a existência de oito etapas para melhorar a disposição 

dos trabalhadores e que devem, antes de mais, ser cumpridas pelos gestores: (1) dar o 

exemplo; (2) mostrar apreço; (3) procurar ser agradável; (4) estimular; (5) integrar; (6) 

iniciar; (7) ponderar e (8) delegar. 

Na primeira etapa, dar o exemplo, incluem-se aspectos como verificar se as 

regras aplicadas aos subordinados são cumpridas de igual forma pelos gestores. Por 

exemplo, se os gestores chegam a horas ao serviço ou mesmo antes da hora, se 

programam as suas ausências com antecedência, se são dos últimos a sair do local de 

trabalho, se aplicam a si próprios o sistema de controlo do horário de trabalho que 

aplicam aos seus subordinados. Os gestores devem adaptar as regras sobre absentismo 

com sensatez e equidade. 
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Na segunda etapa, mostrar apreço, é necessário que a gestão saiba transmitir 

feedback positivo. Deve realizar uma avaliação honesta dos seus subordinados; 

reconhecer os seus progressos individuais; reconhecer o sucesso e progresso de grupos 

ou equipas de trabalho; promover o apoio entre colegas; premiar a assiduidade; encorajar 

verbalmente os trabalhadores; utilizar reforços visuais como as felicitações ou a 

gesticulação; enfatizar desenvolvimentos futuros mais do que dificuldades passadas; 

esclarecer saídas para o absentismo de um modo positivo e fomentar o apoio da 

administração em assuntos relacionados com o absentismo.    

Quanto à terceira etapa, procurar ser agradável, significa que os gestores devem 

incutir respeito, tendo em atenção os seguintes itens: O gestor deve saber ouvir; ser leal 

com os seus subordinados; saber que o seu papel é facilitar o trabalho dos outros; 

prometer unicamente aquilo que pode cumprir; admitir os seus próprios defeitos; ser 

imparcial; saber pedir desculpa quando erra; saber comunicar; integrar-se como elemento 

da equipa que é e ser amistoso com os seus subordinados.  

 A quarta etapa estimular, refere a importância do descanso dos trabalhadores. 

Sugere que uma das soluções para interromper o absentismo é acabar com a rotina no 

local de trabalho. Apresenta como possível solução proporcionar folgas aos 

trabalhadores. Nesta etapa, o gestor deve ser capaz de dar apoio a ambições, ideias e 

objectivos novos; promover a competição de uma forma positiva; planear coisas 

interessantes para dias menos agradáveis; desafiar os subordinados com ideias, 

sugestões e tarefas; oferecer algo de novo e excitante sempre que possível; proporcionar 

aos subordinados o encontro com os seus mentores e não deve permitir que o ambiente 

físico de trabalho estagne. 

 No que respeita à quinta etapa, integrar, é de relevar a percepção que os 

trabalhadores e gestores têm de si próprios em relação à posição que ocupam na equipa 

de trabalho. É importante perceber se os empregados se sentem como fazendo parte da 

equipa ou se pelo contrário se sentem à margem dela. Com o gestor verifica-se 

exactamente a mesma situação, será que faz parte da equipa ou encontra-se fora dela? 

O gestor deve tentar compreender a sua própria posição, perguntar a si mesmo se faz 

parte do problema ou da solução. Para que esta etapa se faça cumprir é necessário que 

o gestor informe os seus subordinados sobre o que se passa dentro da empresa; respeite 

as ideias e iniciativas dos outros elementos da equipa; seja a favor da comunicação 

saudável e contra quezílias; saiba abordar de forma construtiva e realista as atitudes e 

conflitos do grupo; saiba recompensar e reconhecer os sucessos do grupo; ajude os 

subordinados a trabalhar em equipa; deve tentar juntar trabalhadores cuja personalidade 

e aptidões se relacionem bem; quando discordar dos restantes membros da equipa, deve 
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fazê-lo como elemento da equipa e não como supervisor; deve congratular a equipa 

pelos sucessos conseguidos; fomentar a competição saudável e verificar se os seus 

objectivos pessoais se encontram em sintonia com os da sua equipa de trabalho. 

 Na sexta etapa, iniciar, o autor sugere que, para reduzir as taxas de absentismo, é 

necessário promover de forma activa a participação dos trabalhadores. O gestor deve 

considerar os seguintes aspectos: Desenvolver contactos de forma informal a qualquer 

hora e em qualquer lugar; atribuir responsabilidades; pedir ajuda de forma pessoal; 

fomentar o contacto entre os trabalhadores; reconhecer as suas próprias limitações e 

solicitar ajuda quando necessário; organizar sessões de reflexão para determinado 

problema; planear reuniões com regularidade; verificar eficazmente o contributo dos 

empregados; estimular o contacto individual com os trabalhadores; manter o senso de 

perspectiva e humor quando está com os subordinados; ser detentor de um plano para 

estimular trabalhadores mais retraídos; permitir que os trabalhadores expressem primeiro 

a sua opinião e planear reuniões para os trabalhadores sem experiência e deixá-los falar 

livremente das suas ideias.      

Quanto à etapa ponderar, estão presentes aspectos como o pedir a opinião dos 

trabalhadores face a alterações de programas; visualizar as coisas de acordo com a 

perspectiva dos trabalhadores; tentar não transpor a área de bem-estar dos 

subordinados; o gestor deve admitir que pode sempre melhorar; deve analisar novas 

ideias; procurar sugestões até ter um cenário completo; analisar a pior perspectiva 

possível e diminuir as probabilidades de esta se concretizar; deve reduzir os agentes de 

risco referentes à mudança; manifestar ideias com a ajuda dos subordinados; explicar os 

benefícios das ideias aos trabalhadores; utilizar métodos que ajudem os subordinados a 

comparar a mudança e sempre que possível, efectuar as mudanças com suavidade. 

No que concerne à oitava e última etapa, delegar, o autor menciona que o gestor 

deve conceder aos seus colaboradores funções motivadoras e interessantes. Os 

trabalhadores devem ter responsabilidade, liberdade e autoridade para actuar e progredir. 

Só desta forma é possível ter trabalhadores realmente motivados e interessados. Para 

que tal aconteça é necessário, antes de mais, que o gestor saiba delegar funções; deve 

manifestar confiança na capacidade do trabalhador cumprir a tarefa que lhe delega; 

questionar os trabalhadores sobre que novas funções apreciariam; oferecer aos 

subordinados, durante um determinado período de tempo, a possibilidade de se 

libertarem das tarefas delegadas; o gestor deve compreender que a delegação de 

funções exige a colaboração do gestor que delega e do trabalhador em quem se delega; 

deve dar assistência aos subordinados; o gestor deve assegurar que os trabalhadores 

respondem uns aos outros sobre as funções que lhes foram delegadas; deve dar 
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importância e um novo título aos trabalhadores que aceitam novas tarefas ou 

responsabilidades; deve encorajar os subordinados a aderir aos grupos de trabalho da 

organização e por último, mas não menos importante, o gestor deve fazer de cada 

colaborador o chefe de alguma coisa. 

 Se os gestores conseguirem pôr em prática a maioria destas etapas, com certeza 

que, irão ter sucesso na redução das taxas de absentismo (Tylczak, 1993).  

 

5. Combater o absentismo: Sugestões para uma possív el intervenção 

  

Por uma necessidade inerente à condição humana não se pode reduzir o 

absentismo a zero. O fundamental é conseguir alcançar um nível mínimo óptimo, no qual 

se deve intervir realizando um controlo efectivo dos departamentos de produção das 

empresas, com a colaboração das chefias e dos departamentos de pessoal (Mallada, 

1996).  

A literatura refere que novos métodos e programas ajudam as empresas a 

diminuir a taxa de absentismo. As regras consideradas mais relevantes no combate ao 

absentismo e que poderão ser implementadas no âmbito das organizações estão, 

habitualmente, dependentes de recursos humanos e económicos. Como tal é necessário 

que esses recursos estejam minimamente disponíveis. 

Não existe um programa perfeito de luta contra o absentismo, contudo existem 

alguns princípios básicos para se elaborar um programa anti-absentismo que resulte na 

diminuição do problema (Tylczak, 1993). “Os especialistas chamam-lhe os Dez 

Mandamentos do Absentismo … proporcionam uma oportunidade excelente de reduzir a 

taxa de absentismo e aumentar a rentabilidade” (Tylczak, 1993, p. 12). Os quais serão 

seguidamente descritos.  

 

5.1. Avaliação e controlo do absentismo 

  

Para se implementar um programa anti-absentismo, primeiro que tudo, é 

necessário organizar a organização. Os trabalhadores são todos diferentes, o que 

significa que as técnicas e políticas que influenciam um médico podem, por exemplo, não 

influenciar um auxiliar. Da mesma forma que, se numa determinada organização a média 

de idades for de 57 anos, o apoio infantil local não diminuirá, provavelmente, o 

absentismo. Como se pode constatar, tentativas anti-absentistas podem ser 

fundamentadas em suposições erradas e, consequentemente, não apresentar resultados 

positivos (Tylczak, 1993). Para se evitar este tipo de equívocos, é necessário que a 



 

 47 

organização tenha consciência do seu problema de absentismo e que, através do registo 

de faltas e do feedback dos seus colaboradores, adquira um conhecimento real do nível 

de absentismo da sua organização e das consequências que daí possam advir. 

 McDonald e Shaver (1981) fornecem algumas sugestões para um programa de 

avaliação e controlo do absentismo: 

• Realizar um processo de recolha de dados efectivo, fiável e compreensivo 

relativamente às faltas, sendo o feedback dos supervisores essencial para 

identificar as causas das ausências; 

• Proceder à classificação das faltas de acordo com o motivo; 

• Instituir políticas de auditoria junto dos trabalhadores, determinar e comunicar o 

posicionamento da chefia em relação às faltas, tratando de forma equitativa todos 

os trabalhadores; 

• Organizar planos de avaliação das licenças justificadas por motivo de doença. 

Este motivo justifica em média 50% das faltas dos trabalhadores embora, muitas 

vezes, esta não seja a verdadeira razão da ausência. O trabalhador entende que 

a justificação por doença é melhor aceite pela chefia, encontrando assim uma 

forma de camuflar as causas reais. 

• Incrementar uma política de disciplina progressiva. É necessário existir uma 

disciplina para as faltas. Os trabalhadores devem conhecer previamente as 

consequências do não comparecimento ao trabalho. A implementação de 

medidas correctivas deve iniciar com uma advertência oral, escrita, suspensão 

sem pagamento e, por último, o despedimento. Deve ser efectuado um registo 

das punições.     

 

5.2. O factor feedback  

 

 O feedback é um factor detentor de enorme poder persuasivo, quer seja oral ou 

escrito. Um estudo de caso relatado por Tylczak (1993) menciona que na Universidade 

de Illinois, em Chicago, um dos departamentos apresentava um nível de absentismo 

saudável, cerca de 45,9 horas de doença por pessoa e por ano. Enquanto que um outro 

departamento tinha um excesso de absentismo por motivos de doença, cerca de 59,9 

horas. A fusão dos dois departamentos era inevitável e os gestores tinham que encontrar 

uma solução para este problema. Surgiu então a ideia de realizarem um programa de 

feedback de correspondência escrita informal e positiva. Aos trabalhadores que se 

incluíam nos 10 por cento que menos faltaram, foi enviada uma carta (A) a elogiar a 

assiduidade e a dedicação ao serviço (Tylczak, 1993, p.52). Aos trabalhadores que 
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abrangiam os 10 por cento que mais faltaram foi enviada uma carta (B) cujo conteúdo 

incluía o grau de preocupação para com a saúde do trabalhador devido ao seu número 

de faltas ser superior ao da média do restante pessoal, bem como o desejo das melhoras 

do estado de saúde (ibd) (cf. Anexo 3). Os resultados alcançados foram positivos. Em 

seis anos, o departamento que mais faltas registava baixou a taxa de absentismo de 59,9 

horas por trabalhador e por ano para 44 por cento, verificando-se uma redução de mais 

de 25 por cento. A universidade constatou que poupou cerca de 500 mil dólares, com a 

implementação deste programa de feedback no combate ao absentismo. 

Segundo Cobau e Pearson (1993), a gestão deve assegurar-se de que os 

trabalhadores estão cientes da preocupação da organização relativamente ao 

absentismo.    

  

 5.3. Reorganização do horário de trabalho 

 

 As empresas que introduziram um horário de trabalho flexível concluíram que esta 

medida constituía uma enorme vantagem porque ajudava a evitar as ausências casuais. 

Possibilitava aos profissionais disporem de tempo para alguns afazeres pessoais como ir 

buscar um familiar ao aeroporto ou ir a uma consulta no dentista (Cobau & Pearson, 

1993).   

  

5.4. Aumento do grau de satisfação e motivação dos profissionais 

 

 A satisfação no trabalho está sujeita à influência de forças internas e externas ao 

próprio ambiente de trabalho (Fraser, 1983). Existem elementos causais determinantes 

da satisfação no trabalho que se relacionam com factores como as possibilidades de 

promoção, as condições e ambiente de trabalho, as relações com colegas e 

subordinados, o reconhecimento, as características da supervisão, as competências e as 

políticas da organização (Locke, 1976, 1969). A motivação é um conceito psicológico que 

se relaciona com a força e direcção do comportamento, em que as pessoas são 

motivadas pelos sentimentos de actualização do seu potencial e constante auto-

desenvolvimento. São factores como o conteúdo intrínseco do trabalho, o 

reconhecimento, a autonomia e a responsabilidade pelo trabalho efectuado que 

realmente motivam os profissionais (Neves, 2002).  

Uma motivação sólida e generalizada para o trabalho individual envolve um 

método de reorganização de postos de trabalho, concebendo-os de forma a facultar aos 

profissionais uma maior multiplicidade de funções, bem como a oportunidade de 
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realização pessoal, numa lógica de gratificações intrínsecas e extrínsecas, de acordo 

com as competências adquiridas e o desempenho do trabalhador (ibd). 

 

5.5. Compensação dos profissionais cumpridores 

 

O bónus de assiduidade é um exemplo de compensação, embora existam 

empresas que o consideram desnecessário, referem que os trabalhadores não devem ser 

pagos a duplicar pelo facto de se apresentarem ao trabalho. Enquanto que outras 

encaram o bónus de assiduidade como um meio activo de maximizar a produção. 

Contudo, esse bónus não tem, necessariamente, de ser pago em dinheiro, podem ser 

oferecidos outro tipo de incentivos, tais como dias de férias adicionais (Cobau & Pearson, 

1993).    

 

5.6. Política de absentismo justa e adequada  

 

A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

(1997) menciona uma política de absentismo orientada para a prevenção das causas que 

lhe estão subjacentes, ou seja, medidas concretas que as empresas podem adoptar e 

que são essencialmente as seguintes:  

• Medidas processuais, administrativas ou disciplinares , facilitam ou dificultam o 

comportamento de ausência, como o complemento de subsídio de doença pago 

ou não pela empresa, exames de alta realizados pelo médico do trabalho, 

precarização do trabalho, perda de vencimento e/ou de prémios de assiduidade;  

• Medidas preventivas orientadas para o indivíduo  e o reforço da sua 

capacidade de trabalho, como formação, educação para a saúde, vacinação, 

exames médicos periódicos e equipamento de protecção individual contra os 

riscos profissionais;  

• Medidas preventivas orientadas para o ambiente de trabalho físico e 

psicossocial , de forma a minimizar ou neutralizar a discrepância entre as 

exigências impostas pelo trabalho e a capacidade de resposta do indivíduo, como 

por exemplo: participação na organização do trabalho e na gestão, promover um 

ambiente de trabalho seguro, produtivo e saudável. 

• Medidas de reintegração e reabilitação no trabalho  facilitam e aceleram o 

regresso ao trabalho, por exemplo: Serviços ou programas de reabilitação no local 

de trabalho, política de incentivos e suporte social do grupo de trabalho.  
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5.7. Critérios na atribuição de carreiras e funções  

 

Este ponto releva a importância da existência de critérios no trabalho, quer na 

atribuição de carreiras, quer de funções (Tylczak, 1993). Prende-se com aspectos 

relacionados com a implementação de uma politica de gestão justa e adequada aos 

trabalhadores, bem como às necessidades da própria organização.  

 

5.8. Formar os superiores para o apoio de programas  anti-absentistas 

 

De acordo com TylczaK (1993), é extremamente importante formar os chefes ou 

supervisores para o apoio de programas anti-absentistas. Uma vez que a 

responsabilidade pelo controlo do absentismo se encontra a cargo dos superiores 

hierárquicos. Os trabalhadores devem estar informados de que a gerência é conhecedora 

dos registos de absentismo e de que será instituída uma acção disciplinar caso, as taxas 

de absentismo, sejam intoleráveis (Cobau & Pearson, 1993). 

 

5.9. Promover a segurança, higiene e saúde no traba lho  

  

A segurança, higiene e saúde no trabalho é considerada, actualmente, uma 

politica de gestão organizacional que deve submeter-se a uma filosofia de prevenção e 

evoluir de acordo com metodologias próprias. É essa noção de politica empresarial que 

possibilita conceder orientação e sentido útil ao conjunto de medidas de índole técnica e 

de organização, convertendo a acção de prevenção num contributo para a melhoria da 

competitividade, da produtividade e para o envolvimento dos profissionais nos métodos 

de uma determinada organização.  

Quando o trabalhador se encontra exposto a uma constante divergência entre as 

exigências mentais, físicas, sociais, cognitivas e psicológicas do posto de trabalho e a 

capacidade de resposta do trabalhador, como a qualificação, conhecimentos, 

competências técnicas, humanas e relacionais, motivação, satisfação, potencial de 

saúde, história de vida, idade, género, biologia e susceptibilidade, entre outras, é possível 

que apareçam problemas de saúde (Graça, 1999).  

A realização profissional e pessoal dos trabalhadores encontra na qualidade de 

vida no trabalho, particularmente a que é beneficiada pelas condições de higiene, saúde 

e segurança, um modelo essencial para o seu crescimento.  

A este propósito, Tylczak (1993) refere que os acidentes de trabalho são 

seriamente responsáveis pelo aumento do absentismo dentro das organizações. O autor 
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sugere algumas regras de prevenção, que podem ajudar a diminuir o risco de acidentes 

no local de trabalho: (1) As atitudes dos trabalhadores; (2) a supervisão orientada e o 

aconselhamento; (3) a gestão participativa; (4) a selecção de pessoal; (5) a formação; (6) 

a descrição e análise de funções; (7) a inspecção de pessoal, equipamentos, métodos e 

instalações, entre outros; (8) a manutenção de rotina e (9) a utilização adequada dos 

espaços. Salienta ainda que os gestores devem seguir quatro passos para tornar o 

ambiente de trabalho mais seguro: (1) Identificar potenciais problemas de segurança, 

nomeadamente riscos físicos e psicológicos dos profissionais, riscos ambientais e 

mecânicos; (2) averiguar todos os potenciais problemas até compreender a sua causa; 

(3) descobrir uma solução; (4) pôr em prática a solução encontrada. 

Nesta linha de pensamento Tylczak (1993) sugere que a boa condição física dos 

profissionais e as actividades recreativas reduzem o absentismo e o stress, aumentam a 

satisfação no trabalho e tornam as pessoas mais saudáveis. A empresa General Electric 

em Cincinnati que apresentava uma taxa média de absentismo de 8,93 dias por 

trabalhador e por ano, partiu desta asserção e promoveu actividades físicas e de recreio 

geridas por profissionais, proporcionando aos trabalhadores acesso facilitado a essas 

actividades sem, no entanto, fazer uso de qualquer tipo de coacção para que os 

indivíduos as praticassem. Os resultados alcançados foram positivos. Os trabalhadores 

que participaram em actividades recreativas apresentaram uma taxa média de 

absentismo de 5,28 dias por ano, os que praticaram actividades físicas faltaram cerca de 

4,95 dias por ano e aqueles que praticaram as duas coisas apresentaram uma taxa 

média de absentismo de apenas 4,83 dias. Os trabalhadores que não participaram nas 

actividades registaram uma taxa de absentismo de 8,93 dias por ano (ibd).  

Este estudo comprova que o bem-estar físico dos trabalhadores, a prática de 

actividades físicas e de recreio, ou um plano combinado, podem ser uma solução eficaz 

no combate ao absentismo. 

 

5.10. Programa anti-absentismo 

 

Para que um programa anti-absentista seja eficaz é necessário, antes de mais, 

adaptá-lo às necessidades da empresa, tendo em conta os aspectos referidos 

anteriormente. 

O absentismo laboral é um fenómeno sociológico que se encontra directamente 

relacionado com a atitude do trabalhador e da sociedade em relação ao trabalho. Todos 

os factores que propiciem uma atitude adequada, como a satisfação, motivação, 

representatividade e integração, entre outros, resultam em menor absentismo. Pelo 
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contrário, todos os factores que favoreçam o deteriorar dessa atitude, como a falta de 

promoções, tarefas monótonas e repetitivas, entre outros, resultam em maior absentismo. 

Por esses motivos, não se pode dar um trato único e exclusivamente coercivo ao 

absentismo no trabalho, é fundamental que o seu tratamento se efectue na sua base, no 

próprio ambiente de cada centro de trabalho (Mallada, 1996).    

 Para tal, seria necessário realizar dois tipos de acções: 

1) Acções a curto prazo, consiste em mecanismos adequados para descobrir a 

diversidade de situações fraudulentas que se convertem em absentismo laboral;   

2) Acções a médio e longo prazo, com vista a promover a humanização das tarefas nos 

seus aspectos intrínsecos e extrínsecos, com o objectivo de facilitar a assiduidade no 

local de trabalho, de forma física e psicológica (ibd). 

 Nenhuma empresa pode actuar eficazmente sobre o absentismo laboral, sem 

conhecer com precisão a importância com que se manifesta em si própria. Para tal, a 

observação dos dados é o instrumento mais adequado, por isso é indispensável que toda 

a informação relativa ao absentismo seja: (1) Registada; (2) Estudada atentamente; (3) 

Objecto de conclusões precisas. Dado que cada causa de absentismo tem uma avaliação 

diferente em função da justificação apresentada pelo trabalhador, considera-se 

conveniente estabelecer um diagnóstico real do absentismo, o qual implica um registo de 

todas as horas de ausência, independentemente de serem ou não contabilizadas para o 

cálculo da taxa de absentismo. Os dados obtidos através da análise dos registos devem 

ser trabalhados de forma a chegar a conclusões precisas. A preparação deve efectuar-

se: 

1) Por causas de absentismo para averiguar em que medida incidem sobre a 

totalidade do fenómeno; 

 2) Por unidade ou departamento de produção; 

 3) Por grupos de indivíduos (idade, sexo, etc.); 

 4) Por indivíduo, quando se superam determinados níveis; 

 5) Outros factores que a empresa considere relevante avaliar. 

  

Esta pesquisa permite detectar grupos de risco que deverão ser submetidos a um 

estudo mais detalhado. Possibilita ainda uma análise, do absentismo, por cada unidade 

de trabalho permitindo por sua vez, efectuar comparações com outras unidades de 

trabalho congéneres. A última fase consiste na interpretação dos dados. Um documento 

de síntese permitirá determinar quais as causas principais do absentismo dentro da 

empresa e, consequentemente, implementar estratégias adequadas tendo em vista a 

resolução do problema (ibd). 
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Parte II – Estudo Empírico 

 

 

Capitulo III – Apresentação do estudo e da metodolo gia 

 

1. Introdução  

 

No âmbito da satisfação e do absentismo no trabalho são inúmeras as questões 

que têm interessado os investigadores. É nosso propósito tentar compreender se a 

satisfação no local de trabalho se repercute em diversas dimensões, em especial, no 

absentismo. Legitimado pela literatura revista nos capítulos anteriores, no domínio da 

satisfação e do absentismo no trabalho, realizou-se um estudo sobre “A Importância da 

Satisfação no Local de Trabalho para o Absentismo”, dos vários grupos de profissionais 

que exercem a sua actividade no Hospital Geral de Santo António, no Porto. Neste 

capítulo pretende-se descrever os objectivos do estudo, apresentando as variáveis e 

respectiva formulação das hipóteses, prosseguindo-se com a apresentação da 

metodologia utilizada. Concretamente o plano de observação, os instrumentos 

administrados, a caracterização da amostra e o procedimento de recolha de dados. 

Seguidamente, apresentam-se os resultados, nomeadamente as análises diferenciais 

efectuadas em função das variáveis independentes consideradas. A parte prática deste 

trabalho termina com uma síntese conclusiva, assumindo especial importância os 

resultados obtidos em comparação com estudos existentes neste domínio. 

 

2. Objectivos do estudo 

 

O presente estudo tem como principal objectivo saber se a satisfação no local de 

trabalho se repercute em diversas dimensões, em especial, no absentismo, nos vários 

grupos de profissionais do Hospital Geral de Santo António. 

Como objectivos específicos, pretende-se: 

- Saber se a satisfação no local de trabalho (inclui: condições físicas no trabalho, 

relacionamento interpessoal e satisfação com o próprio trabalho) se repercute em 

absentismo (faltas ao trabalho e respectivo motivo), bem como, aferir possíveis 

diferenças/associações em função: do sexo, da idade, do estado civil, das habilitações 

literárias, da situação profissional, da categoria profissional, do tempo de serviço na 

profissão, do horário de trabalho, do exercício de funções de chefia, do exercício da 
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actividade profissional noutras instituições, do número médio total de horas que trabalha 

nesta instituição e noutras instituições por semana, do relacionamento que mantém com 

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

que os superiores hierárquicos lhe atribuem, do relacionamento com os colaboradores no 

caso de exercer funções de chefia, do relacionamento que mantém com a família com 

quem coabita e com aquela que não reside com o próprio, do grau de motivação que 

sente no exercício diário da actividade profissional, do grau de satisfação que sente na 

realização do trabalho, do grau de satisfação que possui em relação às condições físicas 

de trabalho, do grau de satisfação que sente em relação ao salário base, da frequência 

com que tem doenças/dores ou indisposições. Esta avaliação inclui ainda a análise do 

número de dias de faltas ao trabalho em 2005 e 2006 e quais os motivos das faltas. 

Pretende-se igualmente analisar alguns hábitos destes profissionais, 

relativamente à prática de exercício físico, ao consumo de drogas, de tabaco e de álcool, 

para se compreender qual a relação existente entre estes e a satisfação no trabalho e o 

absentismo.  

Por último, este trabalho, pretende ainda estabelecer algumas considerações 

sobre o absentismo e as variáveis sócio-demográficas que poderão contribuir para o 

aumento ou diminuição deste.  

 

2.1. Variáveis do estudo 

 

Relativamente às variáveis, apresenta-se como variável dependente a satisfação 

no local de trabalho (inclui as dimensões: Caracterização do Trabalho Actual, Salário, 

Oportunidades de Promoção, Supervisão, Colegas de Trabalho e Trabalho em Geral) e 

como variáveis independentes o absentismo, o sexo, a idade, o estado civil, as 

habilitações literárias, a situação profissional, a categoria profissional, o tempo de serviço 

na profissão, o horário de trabalho, o exercício de funções de chefia, o exercício da 

actividade profissional noutras instituições, o número médio total de horas de trabalho na 

instituição por semana, o número médio total de horas de trabalho noutras instituições 

por semana, o relacionamento com os superiores hierárquicos, o valor percebido pelo 

sujeito que os superiores hierárquicos lhe atribuem, o relacionamento com os colegas de 

trabalho, o relacionamento com os colaboradores no caso de exercer funções de chefia, 

o relacionamento com a família com quem coabita, o relacionamento com a família com 

quem não coabita, a motivação que sente no exercício diário da actividade profissional, o 

grau de satisfação que sente na realização do trabalho, o grau de satisfação face às 

condições físicas de trabalho, o grau de satisfação que sente em relação ao salário base, 
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a frequência com que tem doenças/dores ou indisposições, a prática de exercício físico, o 

consumo de tabaco, álcool e drogas, os dias que faltou em 2005, os dias que faltou em 

2006, o motivo das faltas em 2005 e 2006, o absentismo ser ou não determinado pelas 

más condições no local de trabalho, o absentismo ser determinado pelas condições 

físicas de trabalho. 

  

2.2. Hipóteses 

 

Na tentativa de concretizar os objectivos propostos, consideraram-se as seguintes 

hipóteses:  

 

H1 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao grau de satisfação no 

trabalho em função: 

  

H1a) Do sexo; 

 H1b) Da idade;  

 H1c) Do estado civil; 

 H1d) Das habilitações literárias.  

  

H2 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao grau de satisfação no 

trabalho em função:  

  

H2a) Da situação profissional; 

 H2b) Da categoria profissional; 

 H2c) Do tempo de serviço; 

 H2d) Do horário de trabalho; 

 H2e) Do exercício de funções de chefia; 

 H2f) Do exercício da actividade profissional noutras instituições; 

 H2g) Do número médio total de horas que trabalha nesta instituição por semana; 

H2h) Do número médio total de horas que trabalha noutras instituições por 

semana. 

 

H3 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao grau de satisfação no 

trabalho em função: 

 

 H3a) Do relacionamento com os superiores hierárquicos; 
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H3b) Do valor percebido pelo sujeito que os superiores hierárquicos lhe atribuem; 

 H3c) Do relacionamento com os colegas de trabalho; 

H3d) Do relacionamento com os colaboradores, no caso de exercer funções de  

chefia;  

 H3e) Do relacionamento com a família com quem coabita; 

 H3f) Do relacionamento com a família com quem não coabita. 

 

H4 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao grau de satisfação no 

trabalho em função: 

 

 H4a) Da motivação que sente no exercício diário da actividade profissional;  

 H4b) Do grau de satisfação que sente na realização do trabalho; 

 H4c) Do grau de satisfação face às condições físicas de trabalho; 

 H4d) Do grau de satisfação que sente em relação ao salário base. 

 

 H5 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao grau de satisfação no 

trabalho em função: 

 

 H5a) Da frequência com que tem doenças, dores, indisposições;  

 H5b) Da prática de exercício físico; 

 H5c) Do consumo de tabaco; 

 H5d) Do consumo de álcool; 

 H5e) Do consumo de drogas. 

 

H6 – Existem diferenças estatisticamente significativas quanto ao grau de satisfação no 

trabalho em função: 

 

 H6a) Dos dias que faltou em 2005; 

H6b) Do motivo das faltas em 2005; 

 H6c) Dos dias que faltou em 2006; 

 H6d) Do motivo das faltas em 2006; 

 H6e) Do absentismo ser ou não determinado pelas más condições no local de 

trabalho; 

H6f) Do absentismo ser determinado pelas condições físicas de trabalho. 
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2.3. Metodologia 

  

Na presente investigação foi utilizada a metodologia quantitativa, privilegiou-se 

uma abordagem correlacional, inferencial e descritiva. O plano de observação foi 

constituído por um estudo transversal, onde se utilizaram dois questionários para avaliar 

a importância da satisfação no local de trabalho de vários grupos de profissionais do 

Hospital Geral de Santo António, em função das diversas variáveis independentes em 

estudo, nomeadamente o absentismo.  

 

2.3.1. Participantes 

Para o presente estudo recorreu-se a uma amostra seleccionada por 

conveniência, constituída por 149 (N) participantes de ambos os sexos, funcionários do 

Hospital de Geral de Santo António - Porto, num total de 3232 funcionários (população), 

englobando diversas categorias profissionais: Médico(a); Enfermeiro(a); Técnico Superior 

de Saúde; Administrativo(a) e Serviços Gerais. As características sócio-demográficas 

encontram-se referenciadas nas tabelas seguintes:  
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Quadro 1   

Distribuição da amostra em função das variáveis sóc io-demográficas gerais  

 N (%) 

1. Sexo   

(a) Feminino  97 65,1 

(b) Masculino 49 32,9 

(c) Não respondeu  3 2,0 

2. Idade    

(a) Inferior a 19 anos  0 0,0 

(b) De 20 a 29 anos  63 42,6 

(c) De 30 a 39 anos  37 25,0 

(d) De 40 a 49 anos 29 19,6 

(e) De 50 a 59 anos  19 12,8 

(f) De 60 a 69 anos  0 0,0 

(g) 70 ou mais anos  0 0,0 

(g) Não respondeu   1 0,7 

3. Estado Civil    

(a) Casado   71 47,7 

(b) Divorciado  13 8,7 

(c) Solteiro 58 38,9 

(d) Viúvo 2 1,3 

(e) Separado 0 0,0 

(f) União de facto  5 3,4 

4. Habilitações Literárias     

(a) Até ao 4.º ano de escolaridade 4 2,7 

(b) Do 5.º ao 9.º ano de escolaridade 23 15,4 

(c) Do 10.º ao 12.º ano de escolaridade 33 22,1 

(d) Curso Técnico-Profissional  0 0,0 

(e) Bacharelato  8 5,4 

(f ) Licenciatura 81 54,5 

(g) Mestrado  0 0,0 

(h) Doutoramento  0 0,0 

Total ( N) 149 Sujeitos 

 

A amostra da presente investigação, como se pode observar no quadro 1, 

compreende um total de 149 sujeitos, dos quais 97 (65,1%) são do sexo feminino e 49 

(32,9%) do sexo masculino. Relativamente à idade, a sua maioria situa-se na categoria 

de 20 a 29 anos (41,6%), seguida da categoria de 30 a 39 anos de idade (24,8%). 

Quanto ao estado civil, a maioria dos participantes encontra-se na categoria casado 

(47,7%), seguida da categoria solteiro (38,9%). No que respeita às habilitações literárias, 

surgem as categorias licenciatura (53,7%) e do 10.º ao 12.º ano (21,5%) como principais 

(cf. Anexo 4 Gráficos).   
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Quadro 2   

Distribuição da amostra em função das variáveis ass ociadas ao regime laboral  

 N (%) 

1. Situação profissional    

(a) Contrato de trabalho a termo certo  20 13,4 

(b) Contrato individual de trabalho sem termo  39 26,2 

(c) Contrato individual de trabalho com termo  13 8,7 

(d) Contrato administrativo de provimento 16 10,7 

(e) Prestação de serviços 4 2,7 

(f) Nomeação  21 14,1 

(g) Outra situação  31 28,8 

(c) Não respondeu  5 3,4 

2. Categoria profissional    

(a) Técnico superior  0 0,0 

(b) Técnico Superior de Saúde  6 4,0 

(c) Técnico Diagnóstico Terapêutica  0 0,0 

(d) Técnico-Profissional  0 0,0 

(e) Médico(a) 13 8,7 

(f) Enfermeiro(a) 65 43,6 

(g) Administrativo(a)  28 18,8 

(h) Serviços Gerais  37 24,8 

3. Tempo de serviço    

(a) Inferior a 5 anos   57 38,3 

(b) 5 a 9 anos   30 20,1 

(c) 10 a 14 anos  17 11,4 

(d) 15 a 19 anos  9 6,0 

(e) 20 a 24 anos  11 7,4 

(f) 25 a 29 anos   7 4,7 

(g) 30 a 34 anos  10 6,7 

(h) 35 a 40 anos 7 4,7 

(i) Não respondeu  1 0,7 

4. Horário de trabalho      

(a) Turnos fixos diurnos   37 24,8 

(b) Turnos rotativos diurnos  8 5,4 

(c) Turnos fixos nocturnos  0 0,0 

(d) Turnos rotativos nocturnos  2 1,3 

(e) Turnos rotativos diurnos e nocturnos  99 66,4 

(f) Outro  3 2,0 

5. Exerce funções de chefia    

(a) Sim 10 6,7 

(b) Não  137 91,0 

(b) Não respondeu  2 1,3 

6. Exerce a sua actividade profissional noutras ins tituições  

(a) Sim    43 28,9 

(b) Não 106 71,1 

Total ( N) 149 Sujeitos 
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143 6,00 72,00 37,5035 6,10919

146 ,00 40,00 5,9041 10,06827

Número médio total de horas que trabalha nesta instituição
por semana

Número médio total de horas que trabalha noutras
instituições por semana

N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

 

 

Quanto à situação laboral (quadro 2), verifica-se que uma parte significativa dos 

participantes (26,2%) têm como vínculo um contrato individual de trabalho sem termo, a 

maioria pertence à categoria profissional Enfermeiro(a) (43,6%) e serviços gerais 

(24,8%), com um tempo de serviço curto, isto é, inferior a 5 anos de trabalho (38,3%), 

praticando na sua maioria o horário de trabalho por turnos rotativos diurnos e nocturnos 

(66,4%). Verifica-se também que a maioria dos participantes não exerce funções de 

chefia (91%), nem exerce funções noutras instituições (71,1%), sendo o número médio 

total de horas de trabalho na instituição de 37,5 horas semanais e noutras instituições, 

cerca de 6 horas semanais (cf. Anexo 4 Gráficos).  

 

Quadro 3  

Distribuição da amostra em função das variáveis ass ociadas ao relacionamento 

profissional e familiar   

 N (%) 

1. Relacionamento com os superiores hierárquicos   

(a) Muito bom  37 24,8 

(b) Bom  73 49,0 

(c) Razoável  27 18,1 

(d) Suficiente  10 6,7 

(e) Mau 1 0,7 

(f) Muito mau 0 0,0 

(g) Não respondeu  1 0,7 

2. Sente que os superiores hierárquicos o valorizam  adequadamente  

(a) Sempre   21 14,1 

(b) Quase sempre  39 26,2 

(c) Frequentemente  50 33,6 

(d) Poucas vezes 29 19,5 

(e) Raramente  7 4,7 

(f) Nunca 1 0,7 

(g) Não respondeu  2 1,3 

3. Relacionamento com os colegas de trabalho  

(a) Muito bom  42 28,2 

(b) Bom  81 54,4 

(c) Razoável  18 12,1 

(d) Suficiente  4 2,7 

(e) Mau 0 0,0 

(f) Muito mau 0 0,0 

(g) Não respondeu  4 2,7 
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4. No caso de exercer funções de chefia – Relaciona mento com os 

colaboradores  

(a) Bom com todos eles  12 8,1 

(b) Bom com a maioria  8 5,4 

(c) Bom com a minoria  1 0,7 

(d) Suficiente com todos eles  4 2,7 

(e) Suficiente com a maioria  2 1,3 

(f) Suficiente com a minoria  0 0,0 

(g) Mau com todos eles   0 0,0 

(h) Mau com a maioria  0 0,0 

(i) Mau com a minoria 0 0,0 

(g) Não respondeu  122 81,9 

5. Relacionamento com a família com quem coabita   

(a) Muito bom  103 69,1 

(b) Bom  37 24,8 

(c) Razoável  5 3,4 

(d) Suficiente  0 0,0 

(e) Mau 0 0,0 

(f) Muito mau 1 0,7 

(g) Não respondeu  3 2,0 

6. Relacionamento com a família com quem não coabit a   

(a) Muito bom  40 26,8 

(b) Bom  77 51,7 

(c) Razoável  28 18,8 

(d) Suficiente  4 2,7 

(e) Mau 0 0,0 

(f) Muito mau 0 0,0 

(g) Não respondeu  0 0,0 

Total ( N) 149 Sujeitos 

  

 

Quanto às relações interpessoais (quadro 3), quer profissionais, quer familiares, a 

dimensão com maior relevância é a da família com quem coabita, com um grau de 

relacionamento Muito bom (69,1%), seguida das dimensões relacionamento com os 

colegas de trabalho com um grau Muito bom (28,2%), e relacionamento com a família 

com quem não coabita (26,8%). Na dimensão relacionamento com os superiores 

hierárquicos surge a categoria Bom (49,0%) como principal, e o sentimento de 

valorização por parte dos superiores hierárquicos surge classificado como 

frequentemente (33,6%). No que concerne aos participantes que exercem funções de 

chefia, a principal categoria no relacionamento com os seus colaboradores, é a de Bom 

com todos eles (8,1%) (cf. Anexo 4 Gráficos). 

 

 

 



 

 62 

Quadro 4   

Distribuição da amostra em função das variáveis ass ociadas à motivação e 

satisfação laboral  

 

 N (%) 

1. Sente-se motivado    

(a) Sempre  33 22,1 

(b) Quase sempre 63 42,3 

(c) Frequentemente  37 24,8 

(d) Pouca vezes 11 7,4 

(e) Quase nunca  2 1,3 

(f) Nunca  3 2,0 

2. Sente-se satisfeito    

(a) Muito satisfeito  41 27,5 

(b) Satisfeito  90 60,4 

(c) Pouco satisfeito  14 9,4 

(d) Nada satisfeito  4 2,7 

3. Grau de satisfação face às condições físicas   

(a) Muito satisfeito  14 9,4 

(b) Satisfeito  65 43,6 

(c) Pouco satisfeito  58 38,9 

(d) Nada satisfeito  12 8,1 

4. Grau de satisfação face ao salário base    

(a) Muito satisfeito  2 1,3 

(b) Satisfeito  32 21,5 

(c) Pouco satisfeito  74 49,7 

(d) Nada satisfeito 39 26,2 

(e) Não respondeu  2 1,3 

Total ( N) 149 Sujeitos 

  

 

 

No que concerne à motivação e satisfação, o quadro 4 mostra que, a maioria dos 

participantes se refere quase sempre motivado (42,3%), satisfeito no geral (60,4%), 

satisfeito quanto às condições físicas (43,6%) e pouco satisfeito quanto ao seu salário 

(49,7%) (cf. Anexo 4 Gráficos).  
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Quadro 5  

Distribuição da amostra em função das variáveis ass ociadas ao absentismo  

 N (%) 

1. Em 2005 quantos dias faltou     

(a) Nunca faltei  101 67,8 

(b) Faltei de 1 a 5 dias  26 17,4 

(c) Faltei de 6 a 10 dias  10 6,7 

(d) Faltei de 11 a 30 dias  2 1,3 

(e) Faltei de 30 a 60 dias  3 2,0 

(f) Faltei de 60 a 90 dias 1 0,7 

(g) Não respondeu  6 4,0 

2. Motivo de falta     

(a) Doença física   32 21,5 

(b) Doença mental  0 0,0 

(c) Doença mental/mal-estar psicológico (conflitos)   1 0,7 

(d) Não respondeu   116 77,9 

3. Em 2006 quantos dias faltou     

(a) Nunca faltei  99 66,4 

(b) Faltei de 1 a 5 dias  29 19,5 

(c) Faltei de 6 a 10 dias  6 4,0 

(d) Faltei de 11 a 30 dias  4 2,7 

(e) Faltei de 30 a 60 dias  2 1,3 

(f) Faltei de 60 a 90 dias 5 3,4 

(g) Não respondeu  4 2,7 

4. Motivo de falta     

(a) Doença física   26 17,4 

(b) Doença mental  4 2,7 

(c) Doença mental/mal-estar psicológico (conflitos)   2 1,3 

(d) Não respondeu   117 78,5 

5. O absentismo foi determinado pelas más condições  de trabalho  

(a) Sim   8 5,4 

(b) Não  74 49,7 

(c) Não responde  67 45,0 

6. Se sim, quais  

(a) Excesso de trabalho  4 2,7 

(b) Frio  2 1,3 

(c) Falta de meios técnicos  1 0,7 

(d) Escassez de pessoal  1 0,7 

(e) Outro  1 0,7 

(f) Ruído  0 0,0 

(g) Não responde  140 94,0 

Total ( N) 149 Sujeitos 

 

Quanto às variáveis associadas ao absentismo, como se pode verificar através da 

leitura do quadro 5, a maioria dos participantes nunca faltou, quer em 2005 (67,8%), quer 

em 2006 (66,4%). A principal causa de faltas, nos anos de 2005 e 2006, é a doença física 

(21,5% e 17,4% respectivamente), muito embora de registar que 2,7% das faltas, no ano 
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de 2006, se deve a motivos de saúde mental. Estas faltas, na sua grande maioria 

(49,7%), não estão relacionadas com as más condições de trabalho. No entanto, os 

participantes que atribuem as suas faltas às condições de trabalho apontam como 

principal motivo o excesso de trabalho (2,7%) (cf. Anexo 4 Gráficos).  

 

Quadro 6   

Distribuição da amostra em função das variáveis ass ociadas a questões de saúde  

 

 N (%) 

1. Com que frequência tem doenças, dores, indisposi ções  

(a) Todos os dias   7 4,7 

(b) Quase todos os dias  2 1,3 

(c) Muitas vezes  13 8,7 

(d) Raramente  54 36,2 

(e) Poucas vezes  61 40,9 

(f)  Nunca 7 4,7 

(g) Não respondeu 5 3,4 

2. Prática de exercício físico  

(a) Pratico exercício físico regularmente  35 23,5 

(b) Pratico exercício físico irregularmente  65 43,6 

(c) Não pratico exercício físico 45 30,2 

(d) Não respondeu  4 2,7 

3. Consumo de tabaco 

(a) Fumo mais de 20 cigarros/dia 1 0,7 

(b) Fumo entre 10-20 cigarros/dia   12 8,1 

(c) Fumo entre 1-10 cigarros/dia  19 12,8 

(d) Fumo irregularmente 6 4,0 

(e) Não fumo  110 73,5 

(d) Não respondeu  1 0,7 

4. Consumo de álcool  

(a) Bebo diariamente  10 6,7 

(b) Bebo casualmente 61 40,9 

(c) Cometo excessos   3 2,0 

(d) Não cometo excessos  9 6,0 

(e) Não bebo   63 42,3 

(f) Não respondeu  3 2,0 

5. Consumo de drogas    

(a) Consumo  2 1,3 

(b) Não consumo 146 98,0 

(c) Não respondeu  1 07 

Total ( N) 149 Sujeitos 
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Como se pode observar através da análise do quadro 6, a maioria dos 

participantes pratica exercício físico irregularmente (43,6%), sendo que uma parte 

significativa, não fuma, não bebe e não consome drogas (73,5%, 42,3% e 98,0% 

respectivamente) (cf. Anexo 4 Gráficos). 

 

2.3.2. Instrumentos 

 

Neste trabalho utilizaram-se os seguintes instrumentos de avaliação: (1) 

Questionário sócio-demográfico e (2) O índice descritivo do trabalho (JDI – Job 

Descriptive Índex, 1997) que contem uma escala de trabalho geral (JIG – Job in General, 

1997) (cf. Anexos 1 e 2, respectivamente). 

(1) Questionário sócio-demográfico – constituído por 29 itens;  

(2) O índice descritivo do trabalho (JDI – Job Descriptive Index) é uma tradução 

da nova revisão (1997) do JDI. Trata-se de uma escala desenvolvida inicialmente por 

Smith, Kendall e Hulin (1969). A sua adaptação e tradução para português foram 

efectuadas por Scott Elmes McIntyre e Teresa McIntyre (2003). Após muitos anos de 

pesquisa e de aplicação o JDI é, actualmente, uma das medidas mais amplamente 

usadas na satisfação no trabalho (DeMeuse, 1985; Zedeck, 1987). 

A versão inglesa do JDI é composta por cinco escalas (Caracterização do 

Trabalho Actual, Salário, Oportunidades de Promoção, Supervisão e Colegas de 

Trabalho) que avaliam cinco facetas importantes da satisfação no trabalho e foram 

derivadas pela análise factorial. Cada escala é constituída por 18 itens, excepto a escala 

de salário e oportunidades de promoção que têm apenas 9 itens. Estas servem para 

diagnosticar aspectos importantes do trabalho. Na versão portuguesa a escala não sofreu 

alterações, avaliando exactamente as mesmas facetas. 

O trabalho na escala geral (JIG) foi desenvolvido para avaliar a satisfação total 

com o trabalho (Ironson, Smith, Brannick, Gibson, & Paul, 1989), igualmente adaptado e 

traduzido para português por Scott Elmes McIntyre e Teresa McIntyre (2003). 

 Para testar a validade e fiabilidade da tradução das escalas (JDI/JIG) de inglês 

para português, foi realizado um estudo com uma amostra da população portuguesa de 

profissionais de saúde.  

Os resultados do estudo de validade (N = 489) comprovaram a boa fidelidade do 

JDI e do JIG. Os coeficientes de fidelidade (coeficiente de Alpha de Cronbach) das sub-

escalas foram bons (Caracterização do Trabalho Actual: .89, Salário: .78, Oportunidades 

de Promoção: .82, Supervisão: .90, Colegas de Trabalho: .88). Estes valores aproximam-
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se dos resultados obtidos com a versão inglesa das escalas e demonstram que a versão 

portuguesa, utilizada neste estudo, é de confiança.  

O estudo desenvolvido com a versão inglesa das escalas (N = 1620) chegou aos 

seguintes resultados: Caracterização do Trabalho Actual: .90, Salário: .86, Oportunidades 

de Promoção: .87, Supervisão: .91, Colegas de Trabalho: .91. 

O JDI evidenciou boa validade de construto, tendo a análise factorial dos itens 

produzido cinco factores que explicam 41.55% da variância total.  

A escala Job in General (JIG) ou Trabalho em Geral, também constituída por 18 

itens, é uma adaptação portuguesa da escala inglesa e traduz uma avaliação global da 

satisfação do trabalho (mais a longo prazo). A fidelidade da versão portuguesa do JIG foi 

igualmente muito boa (. 81), em comparação com a versão inglesa (. 92). Estes dados 

mostram que a versão portuguesa utilizada neste estudo, apresenta boa qualidade 

psicométrica. 

A JIG foi desenvolvida para expressar as avaliações globais, a longo prazo, no 

trabalho. Para além de reflectir as cinco facetas do trabalho e a sua importância para 

cada pessoa, reflecte também as suas interacções e contribuições de factores individuais 

e situacionais que fazem com que cada indivíduo se sinta satisfeito ou insatisfeito com o 

seu trabalho. Quando se pretende investigar a satisfação no trabalho, não se pode 

unicamente somar as cinco escalas do JDI e chegar a um valor de satisfação. É 

igualmente necessário possuir uma avaliação geral, que compreenda facetas que não se 

avaliaram nas outras escalas, como por exemplo, um indivíduo pode estar muito 

insatisfeito com o salário e com a supervisão e muito satisfeito com os colegas de 

trabalho, mas em geral, estar altamente satisfeito com o seu trabalho. Daí que, a escala 

JIG seja extremamente útil neste tipo de investigação.   

Os resultados do JDI/JIG são expressos numa escala com valores entre 0 e 54. A 

pontuação das questões é feita de forma a que, quanto mais elevado o valor obtido (e.g. 

54), maior a satisfação que a pessoa sente com o trabalho em geral (JIG), ou com aquela 

faceta do trabalho; enquanto uma pontuação baixa (e.g. 0) significa que o individuo se 

encontra totalmente insatisfeito com o trabalho em geral (JIG) ou com aquela faceta do 

seu trabalho. Os resultados do JDI e do JIG devem ser interpretados a nível grupal ou 

organizacional e não individualmente. Nestes instrumentos não existe um ponto neutro, 

em que valores elevados significam que a pessoa está satisfeita e valores mais baixos 

querem dizer que a pessoa se encontra insatisfeita, mas de um modo geral, pode 

assegurar-se que os resultados traduzem os sentimentos das pessoas em relação ao seu 

trabalho. A satisfação ou insatisfação é calculada com base em valores de 32 para cima 
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(indicadores de satisfação) e de 22 para baixo (indicadores de insatisfação) numa escala 

de 0 a 54.  

 A finalidade do JDI/JIG é proporcionar aos investigadores uma compreensão mais 

alargada de como as situações afectam sentimentos e comportamentos. A satisfação 

com o trabalho oferece indícios importantes a respeito da saúde e do ganho de uma 

organização. As medidas das forças e fraquezas dizem aos profissionais onde as 

melhorias podem ser realizadas.  

  

2.3.3. Procedimentos 

 

A presente investigação foi realizada nos serviços de Urgência, Neurocirurgia, 

Traumatologia Crâneo-encefálica (TCE), Recursos Humanos e Oftalmologia do Hospital 

Geral de Santo António, S.A. (HGSA). 

Os questionários foram administrados a vários grupos de profissionais, de forma a 

não causar prejuízo aos respectivos serviços, englobando diversas categorias 

profissionais: Médico(a); Enfermeiro(a); Técnico Superior de Saúde; Administrativo(a) e 

Serviços Gerais.  

Para tal, foi efectuado um pedido de autorização, por escrito, ao Conselho de 

Administração e à Comissão de Ética do HGSA, para a realização da presente 

investigação, nomeadamente autorização para administração dos questionários (Sócio-

demográfico; JDI - Job Descriptive Índex, 1997; e JIG – Job in General, 1997). A 

concretização desta etapa demorou cerca de seis meses, tendo sido efectuado o pedido 

em 31 de Maio de 2006 e a autorização concedida em 6 de Novembro de 2006, embora a 

investigadora tenha iniciado o estágio (com vista à recolha de elementos para este 

estudo) em Março de 2006 e estabelecido o primeiro contacto com o departamento de 

Gestão de Risco, do referido hospital, em Julho de 2005. Após o consentimento do 

Conselho de Administração e da Comissão de Ética, estabeleceu-se contacto com os 

Directores dos diversos serviços, no sentido de explicar o objectivo do estudo e agendar 

a participação nas reuniões de serviço, de forma a solicitar a colaboração dos 

profissionais. Posteriormente, nas reuniões de serviço, procedeu-se à apresentação e 

explanação do objectivo do estudo, bem como à explicação das instruções de 

preenchimento dos questionários. Foram igualmente confirmados os princípios éticos e 

metodológicos, como a questão da confidencialidade e do anonimato da informação a 

recolher, elucidando que as respostas dadas em nada identificariam os respondentes. 

Informou-se também da não existência de respostas certas ou erradas e ainda da 

importância de resposta à totalidade das questões. Por último, no que respeita à 
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administração dos questionários, estes foram entregues pessoalmente, sempre que 

possível, aos profissionais de saúde. Trata-se de questionários de auto-administração, 

sem limite de tempo e para salvaguardar a confidencialidade e anonimato dos 

respondentes, foi deixada uma caixa de cartão, devidamente lacrada e identificada, em 

cada serviço, para a colocação dos mesmos depois de devidamente preenchidos e 

selados no envelope que se anexou para o efeito. Os questionários foram administrados 

pela seguinte ordem: (a) Questionário sócio-demográfico; e (b) O índice descritivo do 

trabalho (JDI – Job Descriptive Index) que contem uma escala de trabalho geral (JIG – 

Job in General). Estas etapas tiveram início em Novembro de 2006 e conclusão em 

Fevereiro de 2008.  

Após a respectiva recolha de dados, estes foram introduzidos e tratados pelo 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – versão 16) onde se 

realizaram as análises estatísticas em função das hipóteses consideradas. 

Posteriormente fez-se a interpretação dos dados obtidos e retiraram-se as respectivas 

conclusões.  

 

Capitulo IV – Apresentação e discussão dos resultad os 

 

1. Introdução 

 

Os resultados obtidos a partir dos questionários supracitados foram tratados, 

como já referido, pelo programa informático de estatística SPSS (Statistical Packaged for 

the Social Sciences – versão 16), cujos resultados se apresentam nos pontos seguintes.   

 

2. Resultados 

 

2.1. Caracterização dos indicadores chave da satisf ação no trabalho   

  

Com vista a caracterizar a satisfação no trabalho de forma geral, recorreu-se à 

estatística descritiva para o total do Índice Descritivo do Trabalho (JDI/JIG) e respectivas 

escalas, cujos resultados se apresentam no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 



 

 69 

 

Quadro 7    

Média, desvio padrão, mínimo e máximo do JDI (total  e escalas) e JIG (trabalho em 

geral)   

 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Caracterização Actual do Trabalho 149 6,00 79,00 39,7383 11,56731 

Salário 149 ,00 46,00 17,7315 9,99367 

Oportunidades Promoção 149 ,00 54,00 14,4698 11,50415 

Supervisão 149 3,00 70,00 38,5906 14,29799 

Colegas de Trabalho 149 ,00 54,00 37,8054 12,74367 

Trabalho em Geral 149 3,00 54,00 40,9060 10,51790 

Média Escala Total 149 8,50 50,00 31,5403 7,52837 

 

Através da análise do quadro 7, verifica-se que o total da escala, considerando os 

pontos de corte 32-22, encontra-se, ligeiramente, abaixo do esperado para haver 

satisfação (>32); contudo, importa realçar que o valor (M=31,54) é muito próximo do 

ponto de corte. Assim sendo, relativamente às demais escalas, verifica-se, apenas, duas 

escalas a revelar insatisfação: (1) salário (M=17,73) e (2) oportunidades de promoção 

(M=14,47). As demais escalas apresentam valores superiores ao ponto de corte, 

sugerindo, satisfação.  

 

 2.1.1. Estudo exploratório – diferencial 

    

Para além do estudo descritivo, optou-se por avaliar possíveis diferenças e/ou 

associações, entre as variáveis em estudo: absentismo, satisfação no trabalho e demais 

variáveis sócio-demográficas, cujos resultados se apresentam nos quadros seguintes. 

Recorreu-se à estatística inferencial, designadamente, T-test para amostras 

independentes, a ANOVA e Correlação de Pearson (Brace, Kemp & Snelgar, 2003; 

Maroco, 2003). Por último, importa esclarecer que o nível de significância dos resultados 

de referência para todos os testes estatísticos foi o de 0.05 (p), comummente usado nas 

ciências humanas, sociais e de saúde.  

 

 2.1.2. Estudo da satisfação no trabalho     

 

No que respeita à primeira hipótese:  análise das variáveis sócio-demográficas 

em relação ao JDI/JIG, os resultados obtidos encontram-se nos quadros seguintes: 
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Quadro 8: T-test  para amostras independentes Grau de satisfação (es calas JDI/JIG) em 

função do sexo  

 Sexo N Média Desvio Padrão gl T p 

Feminino 97 39,0000 11,55512 
Caracterização do Trabalho Actual 

Masculino 49 41,0408 11,91106 
144 -.997 .320 

Feminino 97 16,7835 9,49806 
Salário 

Masculino 49 19,5918 10,81650 
144 -1,609 .110 

Feminino 97 14,3505 11,94086 
Oportunidades de Promoção 

Masculino 49 14,7347 10,93689 
144 -,189 .851 

Feminino 97 39,4433 13,68467 
Supervisão 

Masculino 49 36,0816 15,37834 
144 -1,344 .181 

Feminino 97 37,7320 12,37228 
Colegas de Trabalho 

Masculino 49 38,6122 13,58586 
144 -.393 .695 

Feminino 97 40,7113 10,63990 
Trabalho em Geral 

Masculino 49 41,1837 10,67449 
144 -.253 -801 

Feminino 97 31,3368 7,55531 
Escala Total 

Masculino 49 31,8741 7,74660 
144 -.402 .688 

*p≤.05; **p≤.01  

 

 Como se pode verificar através da análise do quadro 8, não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p >.05) nas diversas dimensões da satisfação no trabalho 

em função do sexo. 
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Quadro 9: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JIG ) em função da idade  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Idade Média N Desvio Padrão Gl F P 

20 a 29 anos 40,53 63 11,10 

30 a 39 anos 36,78 37 13,40 

40 a 49 anos 41,03 29 9,51 

50 a 59 anos 40,31 19 12,06 

Total 39,66 148 11,57 

3 / 147 1,040 .377 

Quadro B – Salário  

Idade Média N Desvio Padrão Gl F P 

20 a 29 anos 19,01 63 9,57 

30 a 39 anos 16,32 37 10,11 

40 a 49 anos 16,55 29 10,30 

50 a 59 anos 18,42 19 10,92 

Total 17,78 148 10,00 

3 / 147 .749 .525 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Idade Média N Desvio Padrão Gl F P 

20 a 29 anos 15,74 63 12,55 

30 a 39 anos 13,56 37 10,64 

40 a 49 anos 15,37 29 11,84 

50 a 59 anos 11,36 19 8,32 

Total 14,56 148 11,48 

3 / 147 .852 .468 

Quadro D – Supervisão  

Idade Média N Desvio Padrão Gl F P 

20 a 29 anos 41,31 63 13,29 

30 a 39 anos 36,64 37 12,05 

40 a 49 anos 35,41 29 17,38 

50 a 59 anos 37,57 19 15,89 

Total 38,51 148 14,31 

3 / 147 1,511 .214 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Idade Média N Desvio Padrão Gl F P 

20 a 29 anos 41,49 63 10,76 

30 a 39 anos 33,70 37 11,70 

40 a 49 anos 36,37 29 13,69 

50 a 59 anos 34,89 19 16,16 

Total 37,69 148 12,71 

3 / 147 3,691 .013* 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Idade Média N Desvio Padrão Gl F P 

20 a 29 anos 42,42 63 9,69 

30 a 39 anos 38,48 37 10,74 

40 a 49 anos 41,82 29 9,76 

50 a 59 anos 38,89 19 13,38 

Total 40,87 148 10,54 

3 / 147 1,402 .245 
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Quadro G – Escala Total  

Idade Média N Desvio Padrão Gl F P 

20 a 29 anos 33,42 63 7,38 

30 a 39 anos 29,25 37 6,78 

40 a 49 anos 31,09 29 6,73 

50 a 59 anos 30,24 19 9,45 

Total 31,51 148 7,54 

3 / 147 2,754 .045* 

*p≤.05; **p≤.01  

 

 Através da análise dos quadros anteriores, verifica-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas quanto à idade, relativamente às dimensões colegas de 

trabalho e escala total. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nas 

demais dimensões em análise.  

 Assim, de forma genérica, pode observar-se que das dimensões significativas os 

participantes mais novos são os que se sentem mais satisfeitos com os colegas de 

trabalho. Quanto à escala total são, igualmente, os participantes mais novos que 

demonstram maior satisfação, comparativamente com os participantes das restantes 

faixas etárias que revelam menor satisfação.  

Pelo que, relativamente às dimensões com significância estatística, optou-se pela 

realização de testes Post-Hoc, designadamente o Teste de Scheffe, com vista a apurar 

entre que categorias (idade) existem, efectivamente, diferenças significativas. Os 

resultados demonstram que, na dimensão colegas de trabalho, existem diferenças entre 

a categoria dos 20 aos 29 anos e a categoria dos 30 aos 39 anos (p< .05). Quanto à 

escala total não se observaram valores significativos.   
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Quadro 10: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do estado civil  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Estado Civil Média N Desvio Padrão Gl F P 

Casado(a) 40,60 71 12,38 

Divorciado(a) 38,69 13 9,29 

Solteiro(a) 39,89 58 10,88 

Viúvo(a) 20,00 2 2,82 

União de facto 36,20 5 9,57 

Total 39,73 149 11,56 

4 / 148 1,736 .145 

Quadro B – Salário  

Estado Civil Média N Desvio Padrão Gl F P 

Casado(a) 16,56 71 10,63 

Divorciado(a) 15,38 13 10,43 

Solteiro(a) 19,34 58 8,70 

Viúvo(a) 27,00 2 15,55 

União de facto 18,00 5 11,22 

Total 17,73 149 9,99 

4 / 148 1,239 .297 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Estado Civil Média N Desvio Padrão Gl F P 

Casado(a) 13,26 71 9,62 

Divorciado(a) 15,07 13 12,58 

Solteiro(a) 15,55 58 12,94 

Viúvo(a) 29,00 2 18,38 

União de facto 11,60 5 12,91 

Total 14,46 149 11,50 

4 / 148 1,214 .308 

Quadro D – Supervisão  

Estado Civil Média N Desvio Padrão Gl F P 

Casado(a) 38,11 71 15,05 

Divorciado(a) 35,92 13 15,96 

Solteiro(a) 40,32 58 12,33 

Viúvo(a) 24,00 2 26,87 

União de facto 38,00 5 17,49 

Total 38,59 149 14,29 

4 / 148 .867 .486 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Estado Civil Média N Desvio Padrão Gl F P 

Casado(a) 36,85 71 13,16 

Divorciado(a) 34,15 13 15,07 

Solteiro(a) 40,96 58 10,86 

Viúvo(a) 20,00 2 4,24 

União de facto 31,20 5 13,80 

Total 37,80 149 12,74 

4 / 148 2,685 .034* 
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Quadro F – Trabalho em Geral  

Estado Civil Média N Desvio Padrão Gl F P 

Casado(a) 40,11 71 11,36 

Divorciado(a) 39,38 13 9,80 

Solteiro(a) 42,55 58 9,09 

Viúvo(a) 20,50 2 0,70 

União de facto 45,20 5 8,81 

Total 40,90 149 10,51 

4 / 148 2,737 .031* 

Quadro G – Escala Total  

Estado Civil Média N Desvio Padrão Gl F P 

Casado(a) 30,92 71 7,71 

Divorciado(a) 29,76 13 8,45 

Solteiro(a) 33,10 58 7,07 

Viúvo(a) 23,41 2 1,53 

União de facto 30,03 5 6,34 

Total 31,54 149 7,52 

4 / 148 1,585 .182 

*p≤.05; **p≤.01  

 

 Como se pode observar nos quadros anteriores, existem diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao estado civil, relativamente às dimensões colegas 

de trabalho e trabalho em geral. Não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas nas demais dimensões em análise.  

 Assim, de forma genérica, pode-se observar que na dimensão colegas de trabalho 

são os participantes solteiros que se sentem mais satisfeitos. Quanto à dimensão 

trabalho em geral, pode constatar-se que são os participantes que vivem em união de 

facto que se sentem mais satisfeitos.  

Pelo que, relativamente às dimensões com significância estatística, optou-se pela 

realização de testes Post-Hoc, designadamente o Teste de Scheffe, com vista a apurar 

entre que categorias (estado civil) existem, efectivamente, diferenças significativas. 

Todavia, nenhuma das duas categorias revelou valores significativos (p> .05).  
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Quadro 11: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função das habilitações 

literárias  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Habilitações literárias Média N Desvio Padrão Gl F P 

Até ao 4º ano 36,25 4 14,00 

Do 5º ao 9º ano 37,91 23 11,82 

Do 10º ao 12º ano 35,57 33 11,65 

Bacharelato 32,37 8 13,00 

Licenciatura 42,85 81 10,42 

Total 39,73 149 11,56 

4/148 3,856 .005 * 

Quadro B – Salário  

Habilitações literárias Média N Desvio Padrão Gl F P 

Até ao 4º ano 20,00 4 13,26 

Do 5º ao 9º ano 16,78 23 12,20 

Do 10º ao 12º ano 17,63 33 11,82 

Bacharelato 13,00 8 5,65 

Licenciatura 18,39 81 8,67 

Total 17,73 149 9,99 

4 / 148 .635 .638 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Habilitações literárias Média N Desvio Padrão Gl F P 

Até ao 4º ano 21,00 4 17,32 

Do 5º ao 9º ano 17,39 23 10,74 

Do 10º ao 12º ano 14,66 33 12,79 

Bacharelato 14,00 8 9,31 

Licenciatura 13,28 81 11,07 

Total 14,46 149 11,50 

4 / 148 .912 .459 

Quadro D – Supervisão  

Habilitações literárias Média N Desvio Padrão Gl F P 

Até ao 4º ano 31,50 4 21,94 

Do 5º ao 9º ano 36,43 23 14,38 

Do 10º ao 12º ano 39,12 33 15,38 

Bacharelato 34,50 8 18,45 

Licenciatura 39,74 81 13,10 

Total 38,59 149 14,29 

4 / 148 .677 .609 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Habilitações literárias Média  N Desvio Padrão Gl F P 

Até ao 4º ano 29,50 4 16,38 

Do 5º ao 9º ano 30,82 23 14,47 

Do 10º ao 12º ano 38,03 33 12,18 

Bacharelato 35,87 8 14,70 

Licenciatura 40,29 81 11,41 

Total 37,80 149 12,74 

4 / 148 3,114 .016* 
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Quadro F – Trabalho em Geral  

Habilitações literárias Média N Desvio Padrão Gl F P 

Até ao 4º ano 37,25 4 16,65 

Do 5º ao 9º ano 40,78 23 12,94 

Do 10º ao 12º ano 40,57 33 11,96 

Bacharelato 35,87 8 13,82 

Licenciatura 41,75 81 8,63 

Total 40,90 149 10,51 

4 / 148 .713 .584 

Quadro G – Escala Total  

Habilitações literárias Média N Desvio Padrão Gl F P 

Até ao 4º ano 29,25 4 4,81 

Do 5º ao 9º ano 30,02 23 8,00 

Do 10º ao 12º ano 30,93 33 8,65 

Bacharelato 27,60 8 10,51 

Licenciatura 32,72 81 6,53 

Total 31,54 149 7,52 

4 / 148 1,441 .223 

*p≤.05; **p≤.01  

 

 Como se pode verificar através da análise dos quadros anteriores, existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as habilitações literárias, relativamente às 

dimensões caracterização do trabalho actual e colegas de trabalho. Não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas nas demais dimensões em análise.  

 A partir  da realização de testes Post-Hoc, designadamente o Teste de Scheffe, 

observaram-se diferenças estatisticamente significativas, na dimensão caracterização do 

trabalho actual, entre os licenciados e os participantes do 10º ao 12º (p <.05). Na 

categoria Colegas de Trabalho, verificaram-se diferenças significativas entre os 

participantes com licenciatura e aqueles que possuem habilitações do 5º ao 9º ano (p 

<.05). 

 Assim, de forma genérica, pode-se observar que das dimensões significativas os 

participantes com Licenciatura são os que se sentem mais satisfeitos em relação ao seu 

trabalho actual e em relação aos seus colegas de trabalho.  

 

Quanto à segunda hipótese: análise dos diferentes grupos de profissionais em 

relação às escalas do JDI/JIG, os resultados obtidos encontram-se nos quadros 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 



 

 77 

Quadro 12: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função da situação profissional  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Situação profissional Média N Desvio Padrão gl F P 

Contrato de trabalho a 

termo certo 
36,4000 20 12,97934 

Contrato individual de 

trabalho sem termo 
42,2564 39 10,59721 

Contrato individual com 

termo 
41,4615 13 11,89268 

Contrato administrativo de 

provimento 
43,0625 16 10,44649 

Prestação de serviços 37,0000 4 16,91153 

Nomeação 38,4286 21 11,14258 

Outras situações 37,4516 31 12,04668 

Total 39,7222 144 11,65077 

6 / 143 1,128 .349 

Quadro B – Salário  

Situação profissional Média N Desvio Padrão gl F P 

Contrato de trabalho a 

termo certo 
15,0000 20 6,79009 

Contrato individual de 

trabalho sem termo 
19,3846 39 9,79961 

Contrato individual com 

termo 
19,6923 13 9,04972 

Contrato administrativo de 

provimento 
18,8750 16 8,97311 

Prestação de serviços 26,0000 4 13,95230 

Nomeação 13,9048 21 9,19731 

Outras situações 17,0323 31 11,08598 

Total 17,6250 144 9,75208 

6 / 143 1,659 .136 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Situação profissional Média N Desvio Padrão gl F P 

Contrato de trabalho a 

termo certo 
12,9000 20 7,55262 

Contrato individual de 

trabalho sem termo 
14,9744 39 14,13374 

Contrato individual com 

termo 
11,8462 13 9,53805 

Contrato administrativo de 

provimento 
13,3750 16 8,96568 

Prestação de serviços 23,5000 4 10,50397 

Nomeação 12,3810 21 9,54189 

Outras situações 16,9677 31 12,67934 

Total 14,5139 144 11,44338 

6 / 143 .991 .434 
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Quadro D – Supervisão  

Situação profissional Média N Desvio Padrão gl F P 

Contrato de trabalho a 

termo certo 
37,7000 20 16,90562 

Contrato individual de 

trabalho sem termo 
38,6410 39 13,91040 

Contrato individual com 

termo 
38,4615 13 17,94722 

Contrato administrativo de 

provimento 
34,0000 16 13,49074 

Prestação de serviços 51,7500 4 1,70783 

Nomeação 38,3810 21 11,43012 

Outras situações 39,8387 31 14,72888 

Total 38,5625 144 14,38809 

6 / 143 .877 .514 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Situação profissional Média N Desvio Padrão gl F P 

Contrato de trabalho a 

termo certo 
33,5000 20 14,14772 

Contrato individual de 

trabalho sem termo 
41,7436 39 11,21493 

Contrato individual com 

termo 
40,1538 13 12,26680 

Contrato administrativo de 

provimento 
39,3125 16 13,26509 

Prestação de serviços 43,0000 4 3,74166 

Nomeação 36,1905 21 11,64311 

Outras situações 35,4194 31 13,31609 

Total 38,0486 144 12,54772 

6 / 143 1,530 .173 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Situação profissional Média N Desvio Padrão gl F P 

Contrato de trabalho a 

termo certo 
33,6000 20 15,55432 

Contrato individual de 

trabalho sem termo 
43,4359 39 8,22958 

Contrato individual com 

termo 
44,6154 13 9,72573 

Contrato administrativo de 

provimento 
40,3750 16 8,92095 

Prestação de serviços 40,0000 4 6,48074 

Nomeação 40,5714 21 11,06604 

Outras situações 41,0968 31 9,11539 

Total 40,8194 144 10,60192 

6 / 143 2,361 .033* 
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Quadro G – Escala Total  

Situação profissional Média N Desvio Padrão gl F P 

Contrato de trabalho a 

termo certo 
28,1833 20 9,99808 

Contrato individual de 

trabalho sem termo 
33,4060 39 6,30126 

Contrato individual com 

termo 
32,7051 13 9,48589 

Contrato administrativo de 

provimento 
31,5000 16 5,39204 

Prestação de serviços 36,8750 4 7,81069 

Nomeação 29,9762 21 6,35441 

Outras situações 31,3011 31 7,37669 

Total 31,5486 144 7,52284 

6 / 143 1,651 .138 

*p≤.05; **p≤.01  

 

 Através da análise dos quadros anteriores, verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas entre a situação profissional, relativamente à dimensão 

trabalho em geral. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nas 

demais dimensões em análise. Assim sendo, relativamente à dimensão significativa, 

recorreu-se aos testes Post-Hoc, designadamente, o Scheffe, tendo-se verificado que 

existem, somente, diferenças estatisticamente significativas (p=.015) entre a categoria 

contrato de trabalho sem termo (M=33,41) e a categoria de trabalho a termo certo 

(M=28,18). 

 

Quadro 13: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função da categoria 

profissional  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Categoria Profissional Média N Desvio Padrão Gl F P 

Técnico superior de saúde 36,66 6 23,50 

Médico(a) 47,84 13 6,85 

Enfermeiro(a) 42,56 65 8,27 

Administrativo(a) 35,35 28 11,70 

Serviços gerais 35,72 37 12,72 

Total 39,73 149 11,56 

5/148 5,355 .000* 

Quadro B – Salário  

Categoria Profissional Média N Desvio Padrão Gl F P 

Técnico superior de saúde 13,00 6 5,01 

Médico(a) 21,69 13 5,87 

Enfermeiro(a) 18,27 65 9,70 

Administrativo(a) 16,64 28 7,24 

Serviços gerais 16,97 37 13,31 

Total 17,73 149 9,99 

5/148 1,032 .393 
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Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Categoria profissional Média N Desvio Padrão Gl F P 

Técnico superior de saúde 11,00 6 12,11 

Médico(a) 14,30 13 7,25 

Enfermeiro(a) 13,13 65 11,56 

Administrativo(a) 13,14 28 11,21 

Serviços gerais 18,43 37 12,30 

Total 14,46 149 11,50 

5/148 1,569 .186 

Quadro D – Supervisão  

Categoria profissional Média N Desvio Padrão Gl F P 

Técnico superior de saúde 25,16 6 13,13 

Médico(a) 30,23 13 17,08 

Enfermeiro(a) 42,07 65 11,73 

Administrativo(a) 39,00 28 15,04 

Serviços gerais 37,27 37 15,01 

Total 38,59 149 14,29 

5/148 3,742 .006* 

Quadro D – Colegas de Trabalho  

Categoria profissional Média N Desvio Padrão Gl F P 

Técnico superior de saúde 23,00 6 8,71 

Médico(a) 39,61 13 11,41 

Enfermeiro(a) 41,64 65 10,77 

Administrativo(a) 38,67 28 12,80 

Serviços gerais 32,16 37 13,65 

Total 37,80 149 12,74 

5/148 6,169 .000* 

Quadro E – Trabalho em geral  

Categoria profissional Média N Desvio padrão Gl F P 

Técnico superior de saúde 27,16 6 12,38 

Médico(a) 42,76 13 6,74 

Enfermeiro(a) 42,61 65 8,11 

Administrativo(a) 40,60 28 11,23 

Serviços gerais 39,70 37 12,92 

Total 40,90 149 10,51 

5/148 3,429 .010* 

Quadro F – Total da Escala JDI  

Categoria profissional Média N Desvio padrão  Gl F P 

Técnico superior de saúde 22,66 6 9,81 

Médico(a) 32,74 13 5,23 

Enfermeiro(a) 33,38 65 6,49 

Administrativo(a) 30,57 28 7,71 

Serviços gerais 30,04 37 8,25 

Total 31,54 149 7,52 

5/148 3,911 .005* 

*p≤.05; **p≤.01  
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Da leitura dos quadros anteriores, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a categoria profissional, relativamente às dimensões 

caracterização do trabalho actual, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e 

total da escala. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nas 

dimensões salário e oportunidades de promoção.  

Assim, de forma genérica, pode-se observar que das dimensões significativas o 

profissional Enfermeiro é o que evidência, na maioria destas, maior grau de satisfação; 

surgindo também, embora com menor relevância, o profissional Médico.  

A partir  da realização de testes Post-Hoc, designadamente, o Teste de Scheffe, 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas na dimensão caracterização 

actual do trabalho entre os médicos e os administrativos e serviços gerais (p <.05). Na 

dimensão supervisão, não se verificaram valores significativos. Na dimensão colegas de 

trabalho, observaram-se diferenças entre os enfermeiros e os técnicos superiores de 

saúde e os serviços gerais (p <.05). Na dimensão trabalho em geral, verificaram-se 

diferenças entre os enfermeiros e os técnicos superiores de saúde (p <.05). Por último, 

na escala total, verificaram-se, igualmente, diferenças entre os enfermeiros e os técnicos 

superiores de saúde (p <.05).  
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Quadro 14: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do tempo de serviço  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Qual é o seu tempo de 

serviço na profissão 
Médio N Desvio Padrão Gl F P 

Inferior a 5 anos 41,5439 57 12,45717 

5 a 9 anos 35,5667 30 12,55246 

10 a 14 anos 40,1765 17 5,54792 

15 a 19 anos 36,5556 9 12,92392 

20 a 24 anos 40,0909 11 9,79239 

25 a 29 anos 40,7143 7 11,33893 

30 a 34 anos 42,1000 10 11,19970 

35 a 40 anos 41,1429 7 12,74661 

Total 39,7432 148 11,60643 

7 / 147 .930 .485 

Quadro B – Salário  

Qual é o seu tempo de 

serviço na profissão Média  N Desvio Padrão  

Gl F P 

Inferior a 5 anos 20,2105 57 9,78106 

5 a 9 anos 13,6667 30 9,30826 

10 a 14 anos 17,6471 17 10,86819 

15 a 19 anos 16,2222 9 10,17076 

20 a 24 anos 16,3636 11 4,96533 

25 a 29 anos 19,4286 7 16,39977 

30 a 34 anos 19,4000 10 10,41580 

35 a 40 anos 16,5714 7 7,27684 

Total 17,7973 148 9,99521 

7 / 147 1,374 .221 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Qual é o seu tempo de 

serviço na profissão 
Média N Desvio Padrão Gl F P 

Inferior a 5 anos 15,3684 57 13,13750 

5 a 9 anos 13,2667 30 10,21808 

10 a 14 anos 19,4118 17 13,39337 

15 a 19 anos 15,5556 9 11,39200 

20 a 24 anos 8,0000 11 7,84857 

25 a 29 anos 12,5714 7 9,50188 

30 a 34 anos 12,0000 10 8,43274 

35 a 40 anos 14,0000 7 4,32049 

Total 14,4459 148 11,53951 

7 / 147 1,149 .336 
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Quadro D – Supervisão  

Qual é o seu tempo de 

serviço na profissão Média  N Desvio Padrão  

Gl F p 

Inferior a 5 anos 40,7193 57 13,18787 

5 a 9 anos 41,0667 30 12,95066 

10 a 14 anos 35,8824 17 13,59174 

15 a 19 anos 31,3333 9 16,30184 

20 a 24 anos 37,1818 11 19,23444 

25 a 29 anos 33,8571 7 13,43414 

30 a 34 anos 35,6000 10 16,80741 

35 a 40 anos 37,2857 7 17,85790 

Total 38,5676 148 14,34377 

7 / 147 .913 .498 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Qual é o seu tempo de 

serviço na profissão 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Inferior a 5 anos 41,8070 57 10,93885 

5 a 9 anos 35,9000 30 13,21793 

10 a 14 anos 33,5294 17 12,73341 

15 a 19 anos 30,5556 9 13,29578 

20 a 24 anos 35,7273 11 12,24002 

25 a 29 anos 40,2857 7 14,00850 

30 a 34 anos 37,1000 10 14,37938 

35 a 40 anos 34,0000 7 16,74316 

Total 37,7635 148 12,77666 

7 / 147 1,821 .088 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Qual é o seu tempo de 

serviço na profissão 
Média N Desvio Padrão Gl F 

 

p 

 

Inferior a 5 anos 42,2632 57 10,39836 

5 a 9 anos 39,8000 30 10,45978 

10 a 14 anos 42,3529 17 9,86117 

15 a 19 anos 34,7778 9 10,53302 

20 a 24 anos 40,6364 11 8,96965 

25 a 29 anos 42,1429 7 11,40802 

30 a 34 anos 40,8000 10 12,69996 

35 a 40 anos 38,4286 7 13,50132 

Total 40,9122 148 10,55335 

7 / 147 .721 .654 

Quadro G – Escala Total  

 Média N Desvio Padrão Gl F p 

Inferior a 5 anos 33,6520 57 7,79787 

5 a 9 anos 29,8778 30 7,24568 

10 a 14 anos 31,5000 17 6,93071 

15 a 19 anos 27,5000 9 4,84625 

20 a 24 anos 29,6667 11 5,64506 

25 a 29 anos 31,5000 7 9,29805 

30 a 34 anos 31,1667 10 8,89236 

35 a 40 anos 30,2381 7 8,35545 

Total 31,5383 148 7,55389 

7 / 147 1,365 .225 

*p≤.05; **p≤.01  
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 Através dos quadros anteriores, verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p >.05) entre as diversas dimensões de satisfação no 

trabalho em função do tempo de serviço. 

 

Quadro 15: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do horário de trabalho  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Qual é o horário que pratica Média N Desvio Padrão Gl F p 

Turnos fixos diurnos 37,0811 37 12,65872 

Turnos rotativos diurnos 31,5000 8 12,97250 

Turnos rotativos nocturnos 48,0000 2 4,24264 

Turnos rotativos diurnos e 

nocturnos 
40,8182 99 10,11098 

Outro. Qual 53,3333 3 24,58319 

Total 39,7383 149 11,56731 

4 / 148 3,187 .015 * 

Quadro B – Salário  

Qual é o horário que pratica Média N Desvio Padrão Gl F P 

Turnos fixos diurnos 18,0541 37 8,08959 

Turnos rotativos diurnos 16,5000 8 10,07118 

Turnos rotativos nocturnos 18,0000 2 8,48528 

Turnos rotativos diurnos e 

nocturnos 
17,7576 99 10,74101 

Outro. Qual 16,0000 3 12,49000 

Total 17,7315 149 9,99367 

4 / 148 .061 .993 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Qual é o horário que pratica Média N Desvio Padrão gl F P 

Turnos fixos diurnos 13,5676 37 7,81928 

Turnos rotativos diurnos 10,2500 8 12,39528 

Turnos rotativos nocturnos 18,0000 2 16,97056 

Turnos rotativos diurnos e 

nocturnos 
14,9495 99 12,59849 

Outro. Qual 18,6667 3 9,86577 

Total 14,4698 149 11,50415 

4 / 148 .509 .729 

Quadro D – Supervisão  

Qual é o horário que pratica Média N Desvio Padrão Gl F P 

Turnos fixos diurnos 34,0270 37 16,53025 

Turnos rotativos diurnos 31,3750 8 14,95648 

Turnos rotativos nocturnos 20,0000 2 1,41421 

Turnos rotativos diurnos e 

nocturnos 
41,1818 99 12,84790 

Outro. Qual 41,0000 3 7,54983 

Total 38,5906 149 14,29799 

4 / 148 3,328 .012 * 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Qual é o horário que pratica Média N Desvio Padrão Gl F P 

Turnos fixos diurnos 36,5946 37 12,85055 

Turnos rotativos diurnos 32,5000 8 12,81740 

Turnos rotativos nocturnos 45,0000 2 12,72792 

Turnos rotativos diurnos e 

nocturnos 
38,6263 99 12,77480 

Outro. Qual 35,0000 3 12,49000 

Total 37,8054 149 12,74367 

4 / 148 .723 .578 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Qual é o horário que pratica Média N Desvio Padrão Gl F P 

Turnos fixos diurnos 37,7027 37 12,62683 

Turnos rotativos diurnos 39,3750 8 15,99944 

Turnos rotativos nocturnos 49,5000 2 2,12132 

Turnos rotativos diurnos e 

nocturnos 
42,1616 99 9,03926 

Outro. Qual 37,3333 3 6,65833 

Total 40,9060 149 10,51790 

4 / 148 1,705 .152 

Quadro G – Escala Total  

Qual é o horário que pratica Média N Desvio Padrão Gl F P 

Turnos fixos diurnos 29,5045 37 8,00188 

Turnos rotativos diurnos 26,9167 8 8,27312 

Turnos rotativos nocturnos 33,0833 2 1,53206 

Turnos rotativos diurnos e 

nocturnos 
32,5825 99 7,23905 

Outro. Qual 33,5556 3 2,92657 

Total 31,5403 149 7,52837 

4 / 148 2,035 .093 

*p≤.05; **p≤.01  

 

 Conforme se pode visualizar nos quadros anteriores, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre o horário de trabalho praticado, 

relativamente às dimensões caracterização do trabalho actual e supervisão. Não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas nas demais dimensões da 

satisfação.  

Relativamente às dimensões significativas, recorreu-se aos testes Post-Hoc, 

designadamente, o Scheffe, para a caracterização do trabalho actual, tendo-se verificado 

que existe, somente, diferenças estatisticamente significativas (p=.047) entre a categoria 

outro (M=53,33) e a categoria de turnos rotativos diurnos (M=31,50). Relativamente, à 

dimensão supervisão, os resultados Post-Hoc, foram inconclusivos, uma vez que não se 

encontraram diferenças significativas. Pelo que, nesta dimensão, de forma genérica, 

pode-se observar que os participantes que praticam turnos rotativos diurnos e nocturnos 

e outro horário evidenciam uma maior satisfação.  
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Quadro 16: T-Test  para amostras independentes - Grau de satisfação ( escalas JDI/JIG) em 

função do exercício de funções de chefia  

  

Exerce funções 

de chefia 

 N Média  

Desvio 

Padrão  

Gl T P 

Sim 10 49,1000 13,77961 Caracterização do 

Trabalho Actual 

 
Não 137 39,1679 11,13194 

145 2,227 .050 * 

Sim 10 15,4000 10,83410 Salário 

 Não 137 17,9124 10,02312 
145 -.711. .493 

Sim 10 16,0000 9,09212 Oportunidades de 

Promoção 

 
Não 137 14,3212 11,75793 

145 .449 .660 

Sim 10 34,6000 14,46221 Supervisão 

 Não 137 38,7810 14,37457 
145 -.883 .397 

Sim 10 38,3000 17,13379 Colegas de 

Trabalho 

 
Não 137 38,0438 12,32756 

145 .046 .964 

Sim 10 41,5000 10,95699 Trabalho em Geral 

 Não 137 41,0584 10,43662 
145 .129 .898 

Sim 10 32,4833 7,97622 Escala Total 

 Não 137 31,5474 7,53442 
145 .378 .706 

*p≤.05; **p≤.01  

 

Como se pode observar no quadro 16, verificam-se diferenças estatisticamente 

significativas entre o exercício de funções de chefia, relativamente à dimensão 

caracterização do trabalho actual. Não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas nas demais dimensões da satisfação. Os resultados indicam que quem 

exerce funções chefia revela maior satisfação (M=49,10) quanto à dimensão 

caracterização do trabalho actual, comparativamente com quem não exerce funções de 

chefia (M=39,17). 
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Quadro 17: T-Test  para amostras independentes Grau de satisfação (es calas JDI/JIG) em 

função do exercício de funções noutras instituições    

 

Exerce a sua actividade profissional 

noutras instituições 

N Média 
Desvio 

Padrão 
Gl F p 

Sim 43 42,5116 8,91059 Caracterização do 

Trabalho Actual 

 
Não 105 38,7810 12,28271 

146 2,059 .042 * 

Sim 43 18,1860 9,17361 Salário 

 Não 105 17,5429 10,39326 
146 .353 .724 

Sim 43 13,6279 11,10346 Oportunidades de 

Promoção 

 
Não 105 14,9524 11,66222 

146 -.636 .526 

Sim 43 38,1395 14,44955 Supervisão 

 Não 105 38,9524 14,25009 
146 -.314 .754 

Sim 43 39,7674 11,18851 Colegas de 

Trabalho 

 
Não 105 37,0762 13,33568 

146 1,165 .246 

Sim 43 41,9535 9,35275 Trabalho em Geral 

 Não 105 40,5048 11,01845 
146 .757 .450 

Sim 43 32,3643 6,38505 Escala Total 

 Não 105 31,3016 7,92574 
146 .781 .436 

*p≤.05; **p≤.01  

 

No quadro 17, pode observar-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre o exercício de funções noutras instituições, relativamente à dimensão 

caracterização do trabalho actual. Não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas nas demais dimensões da satisfação. Os resultados mostram que quem 

exerce funções noutras instituições revela maior satisfação (M=42,51) quanto à 

caracterização do trabalho actual, comparativamente com quem não exerce funções 

noutras instituições (M=38,78).  
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Quadro 18: Correlação Grau de satisfação (escalas JDI/JIG) em função do n úmero médio de 

horas de trabalho nesta instituição por semana 

 

Qual é o nº médio total de horas que 

trabalha nesta instituição por semana 

 

R ,045 

P ,590 

Caracterização do 

Trabalho Actual 

 

 
N 146 

R ,130 

P ,117 

Salário 

 

 N 146 

R -,154 

P ,063 

Oportunidades de 

Promoção 

 

 
N 146 

R ,047 

P ,577 

Supervisão 

 

 N 146 

R ,118 

P ,154 

Colega de Trabalho 

 

 N 146 

R ,080 

P ,334 

Trabalho em Geral 

 

 N 146 

R ,067 

P ,418 

Escala Total 

 

 N 146 

*p≤.05; **p≤.01 

 

 O quadro 18, demonstra que não existem associações estatisticamente 

significativas (p >.05) entre o número médio de horas de trabalho nesta instituição por 

semana, relativamente às diversas dimensões de satisfação no trabalho. 
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Quadro 19: Correlação Grau de satisfação (escalas JDI/JIG) em função do n úmero médio de 

horas de trabalho noutras instituições por semana  

 

 

Qual é o nº médio total de horas que 

trabalha noutras instituições por semana 

R ,109 

P ,191 

Caracterização do 

Trabalho Actual 

 

 
N 146 

R ,011 

P ,892 

Salário 

 

 N 146 

R ,013 

P ,873 

Oportunidades de 

Promoção 

 

 
N 146 

R -,031 

P ,713 

Supervisão 

 

 N 146 

R ,055 

P ,513 

Colegas Trabalho 

 

 N 146 

R -,005 

P ,949 

Trabalho em Geral 

 

 N 146 

R ,038 

P ,648 

Escala Total 

 

 N 146 

*p≤.05; **p≤.01 

 

 Como se pode verificar através do quadro 19, não existem associações 

estatisticamente significativas (p >.05) entre o número médio de horas de trabalho 

noutras instituições por semana, relativamente às diversas dimensões de satisfação no 

trabalho. 

No que concerne à terceira hipótese:  análise do relacionamento profissional e 

familiar em relação ao JDI/JIG, os resultados obtidos encontram-se nos quadros 

seguintes: 
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Quadro 20: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do relacionamento com 

os superiores hierárquicos  

 

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus superiores 

hierárquicos 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 44,5135 37 9,71431 

Bom 41,1370 73 9,74297 

Razoável 35,1481 27 11,56820 

Suficiente 26,8000 10 16,11624 

Mau 17,0000 1 . 

Total 39,7568 148 11,60437 

4 / 147 8,345 .0001** 

Quadro B – Salário  

Como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus superiores 

hierárquicos 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 20,4324 37 11,63458 

Bom 17,0959 73 8,88845 

Razoável 15,7037 27 9,93368 

Suficiente 16,4000 10 10,31935 

Mau 16,0000 1 . 

Total 17,6216 148 9,93681 

4 / 147 1,090 .364 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus superiores 

hierárquicos 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 14,7027 37 8,83448 

Bom 15,7260 73 12,35725 

Razoável 11,3333 27 10,78460 

Suficiente 10,6000 10 13,98571 

Mau 16,0000 1 . 

Total 14,3243 148 11,40487 

4 / 147 1,023 .398 

Quadro D – Supervisão  

Como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus superiores 

hierárquicos 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 47,3514 37 11,39984 

Bom 40,8356 73 11,79926 

Razoável 28,3333 27 12,09895 

Suficiente 21,3000 10 12,63197 

Mau 3,0000 1 . 

Total 38,6081 148 14,34494 

4 / 147 18,471 .0001 ** 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus superiores 

hierárquicos 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 39,4865 37 11,23640 

Bom 40,3014 73 11,95673 

Razoável 32,9259 27 14,28804 

Suficiente 29,8000 10 12,96834 

Mau 21,0000 1 . 

Total 37,9122 148 12,71986 

4 / 147 3,505 .009 * 

Quadro F – Trabalho em Geral   

Como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus superiores 

hierárquicos 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 43,9459 37 8,10331 

Bom 42,4247 73 8,76216 

Razoável 37,4444 27 12,00748 

Suficiente 31,4000 10 14,78888 

Mau 9,0000 1 . 

Total 40,9257 148 10,55088 

4 / 147 7,238 .0001 ** 

Quadro G – Escala Total  

Como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus superiores 

hierárquicos 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 35,0721 37 6,24198 

Bom 32,9201 73 6,17530 

Razoável 26,8148 27 6,81350 

Suficiente 22,7167 10 8,98182 

Mau 13,6667 1 . 

Total 31,5248 148 7,55155 

4 / 147 13,529 .0001 ** 

*p≤.05; **p≤.01 

 

  Da leitura realizada dos quadros anteriores, verifica-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas (p >.05) entre o tipo de relacionamento com os superiores 

hierárquicos, relativamente às diversas dimensões de satisfação no trabalho, com 

excepção da dimensão salário e oportunidades de promoção.  

 De igual modo, não foi possível a realização de testes Post-Hoc, por motivos de 

número reduzido de participantes por condição da variável (Tipo de relacionamento <2). 

Na generalidade, de referir que os participantes que classificam o seu relacionamento 

com o superior hierárquico como mais positivo são os que manifestam maior satisfação, 

ao nível da caracterização do trabalho actual, da supervisão, dos colegas de trabalho, do 

trabalho em geral e no total da escala.  
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Quadro 21: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do valor percebido pelo 

sujeito que os superiores hierárquicos lhe atribuem   

 

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Sente que os seus superiores 

hierárquicos o(a) valorizam 

adequadamente 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Sempre 43,7619 21 8,39586 

Quase sempre 42,4103 39 12,20595 

Frequentemente 40,5400 50 10,63151 

Poucas vezes 35,6897 29 10,95479 

Raramente 24,2857 7 11,30950 

Nunca 39,0000 1 . 

Total 39,7551 147 11,56731 

5 / 146 4,714 .001 ** 

Quadro B – Salário  

Sente que os seus superiores 

hierárquicos o(a) valorizam 

adequadamente 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Sempre 23,0476 21 13,85091 

Quase sempre 17,1795 39 10,83579 

Frequentemente 17,8800 50 7,99398 

Poucas vezes 14,1379 29 6,73861 

Raramente 21,1429 7 11,88036 

Nunca 18,0000 1 . 

Total 17,8503 147 10,00298 

5 / 146 2,207 .057 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Sente que os seus superiores 

hierárquicos o(a) valorizam 

adequadamente 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Sempre 16,8571 21 11,46423 

Quase sempre 18,1026 39 12,29419 

Frequentemente 14,6800 50 10,36170 

Poucas vezes 7,2414 29 8,78983 

Raramente 16,5714 7 14,72930 

Nunca 12,0000 1 . 

Total 14,5034 147 11,49352 

5 / 146 3,610 .004 * 

Quadro D – Supervisão  

Sente que os seus superiores 

hierárquicos o(a) valorizam 

adequadamente 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Sempre 49,3333 21 8,78825 

Quase sempre 41,4103 39 12,77069 

Frequentemente 39,0400 50 12,21401 

Poucas vezes 32,0690 29 13,79941 

Raramente 19,2857 7 16,85936 

Nunca 3,0000 1 . 

Total 38,5782 147 14,32066 

5 / 146 10,025 .0001 ** 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Sente que os seus superiores 

hierárquicos o(a) valorizam 

adequadamente 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Sempre 40,1429 21 12,02616 

Quase sempre 39,5385 39 12,46014 

Frequentemente 37,5800 50 12,06291 

Poucas vezes 37,3793 29 13,65497 

Raramente 25,4286 7 13,15114 

Nunca 39,0000 1 . 

Total 37,8571 147 12,68534 

5 / 146 1,669 .146 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Sente que os seus superiores 

hierárquicos o(a) valorizam 

adequadamente 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Sempre 44,4762 21 8,04126 

Quase sempre 43,1026 39 9,37745 

Frequentemente 41,2600 50 8,68687 

Poucas vezes 38,6552 29 12,11043 

Raramente 28,4286 7 17,52957 

Nunca 27,0000 1 . 

Total 40,9864 147 10,52524 

5 / 146 3,734 .003 * 

Quadro G – Escala Total  

Sente que os seus superiores 

hierárquicos o(a) valorizam 

adequadamente 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Sempre 36,2698 21 5,77867 

Quase sempre 33,6239 39 7,02530 

Frequentemente 31,8300 50 6,45308 

Poucas vezes 27,5287 29 7,28788 

Raramente 22,5238 7 9,48753 

Nunca 23,0000 1 . 

Total 31,5884 147 7,56827 

5 / 146 7,472 .0001 ** 

*p≤.05; **p≤.01 

 

 Através da análise dos quadros anteriores, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas (p >.05) entre a frequência de reconhecimento pelo 

superior hierárquico, relativamente às diversas dimensões de satisfação no trabalho, com 

excepção da dimensão salário e colegas de trabalho. De igual modo, não foi possível a 

realização de testes Post-Hoc, por motivos de número reduzido de participantes por 

condição da variável (Frequência de reconhecimento <2). 

 De referir ainda que, na generalidade, os participantes que sentem maior 

reconhecimento por parte dos superiores hierárquicos são os que manifestam maior grau 

de satisfação, ao nível da caracterização do trabalho actual, das oportunidades de 

promoção, da supervisão, do trabalho em geral e no total da escala.  
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Quadro 22: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do tipo de 

relacionamento com os colegas  

Quadro A – Caracterização Actual do Trabalho  

Como classifica o 

relacionamento que 

mantém com os seus 

colegas de trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 42,5476 42 8,41080 

Bom 39,9136 81 11,41512 

Razoável 35,5556 18 16,54663 

Suficiente 28,0000 4 7,43864 

Total 39,8069 145 11,59040 

3 / 144 3,107 .029 * 

Quadro B – Salário  

Como classifica o 

relacionamento que 

mantém com os seus 

colegas de trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 17,5238 42 10,43268 

Bom 18,9630 81 10,11984 

Razoável 15,5556 18 8,98510 

Suficiente 11,0000 4 5,29150 

Total 17,9034 145 10,03419 

3 / 144 1,288 .281 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Como classifica o 

relacionamento que 

mantém com os seus 

colegas de trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 15,0000 42 11,92047 

Bom 14,4938 81 11,66418 

Razoável 14,3333 18 11,25637 

Suficiente 8,5000 4 7,54983 

Total 14,4552 145 11,54399 

3 /144 .382 .766 

Quadro D – Supervisão  

Como classifica o 

relacionamento que 

mantém com os seus 

colegas de trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 42,8571 42 12,96820 

Bom 39,3827 81 13,82350 

Razoável 28,0000 18 13,82240 

Suficiente 27,0000 4 15,16575 

Total 38,6345 145 14,31094 

3 / 144 6,066 .001 * 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Como classifica o 

relacionamento que 

mantém com os seus 

colegas de trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 44,1905 42 9,66068 

Bom 38,2716 81 11,15461 

Razoável 25,2222 18 15,61506 

Suficiente 24,7500 4 9,42956 

Total 37,9931 145 12,76089 

3 / 144 13,581 .0001 * 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Como classifica o 

relacionamento que 

mantém com os seus 

colegas de trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 44,1905 42 7,43505 

Bom 40,5556 81 10,78657 

Razoável 35,5556 18 14,24253 

Suficiente 35,0000 4 6,21825 

Total 40,8345 145 10,62493 

3 / 144 3,468 .018 * 

Quadro G – Escala Total  

Como classifica o 

relacionamento que 

mantém com os seus 

colegas de trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 34,3849 42 5,37402 

Bom 31,9300 81 7,50374 

Razoável 25,7037 18 8,37491 

Suficiente 22,3750 4 4,99699 

Total 31,6046 145 7,57216 

3 / 144 8,789 .0001 ** 

*p≤.05; **p≤.01 

 

 Através dos quadros anteriores, pode constatar-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas (p >.05) entre o relacionamento com os colegas, 

relativamente às diversas dimensões de satisfação no trabalho, com excepção da 

dimensão salário e oportunidades de promoção. No que respeita às dimensões 

significativas, recorreu-se aos testes Post-Hoc, designadamente, o Scheffe; contudo, os 

resultados Post-Hoc foram inconclusivos. 

 De referir ainda que, na generalidade, os participantes que revelam um 

relacionamento mais positivo com os colegas são os que manifestam maior satisfação, 

ao nível da caracterização do trabalho actual, dos colegas de trabalho, da supervisão, do 

trabalho em geral e no total da escala.  
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Quadro 23: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do relacionamento com 

os colaboradores quando exerce funções de chefia  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

No caso de exercer funções 

de chefia como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus colaboradores 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Bom com todos eles 41,7500 12 16,92295 

Suficiente com todos eles 38,0000 4 3,46410 

Bom com a maioria 42,0000 8 11,03242 

Suficiente com a maioria 40,0000 2 1,41421 

Bom com a minoria 9,0000 1 . 

Total 39,9259 27 13,98605 

4 / 26 1,423 .259 

Quadro B – Salário  

No caso de exercer funções 

de chefia como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus colaboradores 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Bom com todos eles 12,3333 12 8,43514 

Suficiente com todos eles 15,0000 4 10,89342 

Bom com a maioria 21,2500 8 11,85327 

Suficiente com a maioria 16,0000 2 14,14214 

Bom com a minoria 14,0000 1 . 

Total 15,7037 27 10,20865 

4 / 26 .918 .471 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

No caso de exercer funções 

de chefia como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus colaboradores 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Bom com todos eles 16,5000 12 11,28555 

Suficiente com todos eles 9,0000 4 11,48913 

Bom com a maioria 24,7500 8 13,93608 

Suficiente com a maioria 21,0000 2 21,21320 

Bom com a minoria 6,0000 1 . 

Total 17,7778 27 13,13051 

4 / 26 1,336 .288 

Quadro D – Supervisão  

No caso de exercer funções 

de chefia como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus colaboradores 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Bom com todos eles 39,5000 12 14,81707 

Suficiente com todos eles 42,5000 4 15,67376 

Bom com a maioria 38,1250 8 14,61347 

Suficiente com a maioria 32,0000 2 5,65685 

Bom com a minoria 34,0000 1 . 

Total 38,7778 27 13,67011 

4 / 26 .211 .929 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

No caso de exercer funções 

de chefia como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus colaboradores 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Bom com todos eles 36,7500 12 11,45049 

Suficiente com todos eles 35,5000 4 17,07825 

Bom com a maioria 41,6250 8 13,92775 

Suficiente com a maioria 28,0000 2 14,14214 

Bom com a minoria 19,0000 1 . 

Total 36,7037 27 13,21367 

4 / 26 .943 .458 

Quadro F – Trabalho em Geral  

No caso de exercer funções 

de chefia como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus colaboradores 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Bom com todos eles 41,0000 12 7,32369 

Suficiente com todos eles 41,2500 4 14,86327 

Bom com a maioria 41,3750 8 10,75623 

Suficiente com a maioria 42,0000 2 ,00000 

Bom com a minoria 18,0000 1 . 

Total 40,3704 27 9,96975 

4 / 26 1,391 .270 

Quadro F – Escala Total  

No caso de exercer funções 

de chefia como classifica o 

relacionamento que mantém 

com os seus colaboradores Média N Desvio Padrão  

gl F p 

Bom com todos eles 31,3056 12 5,64382 4 / 26 1,578 .215 

Suficiente com todos eles 30,2083 4 9,85109    

Bom com a maioria 34,8542 8 8,23824    

Suficiente com a maioria 29,8333 2 2,82843    

Bom com a minoria 16,6667 1 .    

Total 31,5432 27 7,46081    

*p≤.05; **p≤.01 

  

Como se pode verificar, através da leitura dos quadros anteriores, não existem 

diferenças estatisticamente significativas (p >.05) entre o relacionamento com os 

colaboradores, no caso de exercer funções de chefia, relativamente às diversas 

dimensões de satisfação no trabalho.  
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Quadro 24: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do relacionamento com 

a família com quem coabita  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua família 

(com quem coabita, se for 

o caso) 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 40,1359 103 12,29542 

Bom 38,8108 37 9,95221 

Razoável 40,6000 5 9,81326 

Muito mau 34,0000 1 . 

Total 39,7740 146 11,58344 

3 / 145 .207 .892 

Quadro B – Salário  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua família 

(com quem coabita, se for 

o caso) 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 17,6893 103 10,39516 

Bom 17,4595 37 9,06334 

Razoável 18,8000 5 11,27830 

Muito mau 18,0000 1 . 

Total 17,6712 146 9,99870 

3 / 145 .027 .994 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua família 

(com quem coabita, se for 

o caso) 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 14,1359 103 11,61224 

Bom 14,4324 37 10,01260 

Razoável 9,2000 5 8,89944 

Muito mau 24,0000 1 . 

Total 14,1096 146 11,11143 

3 / 145 .595 .619 

Quadro D – Supervisão  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua família 

(com quem coabita, se for 

o caso) 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 39,3592 103 14,57291 

Bom 37,6757 37 13,84047 

Razoável 31,8000 5 9,88433 

Muito mau 22,0000 1 . 

Total 38,5548 146 14,27466 

3 / 145 .977 .400 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua família 

(com quem coabita, se for 

o caso) 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 38,1553 103 12,83207 

Bom 36,5405 37 12,91122 

Razoável 41,0000 5 7,77817 

Muito mau 20,0000 1 . 

Total 37,7192 146 12,72453 

3 / 145 .901 .442 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua família 

(com quem coabita, se for 

o caso) 

Méidia N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 41,5534 103 10,34856 

Bom 38,9189 37 11,00348 

Razoável 41,2000 5 11,67048 

Muito mau 42,0000 1 . 

Total 40,8767 146 10,51035 

3 / 145 .571 .635 

Quadro G – Escala Total  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua família 

(com quem coabita, se for 

o caso) 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Muito bom 31,8382 103 7,46814 

Bom 30,6396 37 7,68371 

Razoável 30,4333 5 3,25875 

Muito mau 26,6667 1 . 

Total 31,4509 146 7,39274 

3 / 145 .409 .747 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Como se pode verificar, através dos quadros anteriores, não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p >.05) entre o relacionamento com a família com quem 

coabita, relativamente às diversas dimensões de satisfação no trabalho.  
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Quadro 25: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do relacionamento com 

a família com quem não coabita  

 

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua 

família (aquela que não 

reside consigo) 

Média N Desvio Padrão Gl F p 

Muito bom 42,0250 40 12,48894 

Bom 38,4156 77 11,52840 

Razoável 40,9643 28 9,48091 

Suficiente 33,7500 4 14,86327 

Total 39,7383 149 11,56731 

3 / 148 1,328 .268 

Quadro B – Salário  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua 

família (aquela que não 

reside consigo) 

Média N Desvio Padrão Gl F p 

Muito bom 16,5000 40 9,61569 

Bom 17,1429 77 9,63780 

Razoável 21,1429 28 11,48820 

Suficiente 17,5000 4 6,80686 

Total 17,7315 149 9,99367 

3 / 148 1,391 .248 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua 

família (aquela que não 

reside consigo) 

Média N Desvio Padrão Gl F p 

Muito bom 12,5000 40 10,45381 

Bom 15,5065 77 12,26529 

Razoável 15,2857 28 10,80760 

Suficiente 8,5000 4 10,63015 

Total 14,4698 149 11,50415 

3 / 148 1,005 .395 

Quadro D – Supervisão  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua 

família (aquela que não 

reside consigo) 

Média N Desvio Padrão Gl F P 

Muito bom 41,7500 40 13,38723 

Bom 37,7922 77 14,58039 

Razoável 38,9643 28 13,22030 

Suficiente 19,7500 4 13,14978 

Total 38,5906 149 14,29799 

3 / 148 3,188 .026 * 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua 

família (aquela que não 

reside consigo) 

Média N Desvio Padrão Gl F P 

Muito bom 36,7250 40 12,47559 

Bom 38,7143 77 12,50143 

Razoável 37,9643 28 12,94857 

Suficiente 30,0000 4 20,04994 

Total 37,8054 149 12,74367 

3 / 148 .724 .539 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua 

família (aquela que não 

reside consigo) 

Média N Desvio Padrão Gl F P 

Muito bom 40,9000 40 9,53213 

Bom 40,4935 77 10,98159 

Razoável 42,3929 28 9,06495 

Suficiente 38,5000 4 21,18962 

Total 40,9060 149 10,51790 

3 / 148 .292 .831 

Quadro G – Escala Total  

Como avalia o 

relacionamento que 

mantém com a sua 

família (aquela que não 

reside consigo) 

Média N Desvio Padrão Gl F P 

Muito bom 31,7333 40 6,76212 

Bom 31,3442 77 7,96554 

Razoável 32,7857 28 6,54800 

Suficiente 24,6667 4 11,37330 

Total 31,5403 149 7,52837 

3 / 148 1,405 .244 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores, verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p >.05) entre o relacionamento com a família com quem 

não coabita, relativamente à maioria das dimensões de satisfação no trabalho, com 

excepção da dimensão supervisão, na qual foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (p <.05).  Na generalidade, os participantes que revelam 

um melhor relacionamento com os familiares com quem não coabitam são os que 

demonstram maior satisfação com a supervisão. Através, da análise do Teste Post-hoc – 

Scheffe, observaram-se diferenças entre as opções: muito bom e suficiente (p = .019).  
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Quanto à quarta hipótese:  análise da motivação/ satisfação laboral em relação 

ao JDI/JIG, os resultados obtidos encontram-se nos quadros seguintes: 

 

Quadro 26: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função da motivação laboral  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

No exercício diário da sua 

actividade profissional 

costuma sentir-se 

motivado(a) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Sempre 45,3030 33 8,49075 

Quase sempre 42,1429 63 10,57974 

Frequentemente 38,4324 37 8,10535 

Poucas vezes 21,6364 11 10,06253 

Quase nunca 32,5000 2 9,19239 

Nunca 15,3333 3 8,62168 

Total 39,7383 149 11,56731 

5 / 148 15,499 .0001 ** 

Quadro B - Salário  

No exercício diário da sua 

actividade profissional 

costuma sentir-se 

motivado(a) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Sempre 17,3939 33 11,92146 

Quase sempre 18,6667 63 10,14094 

Frequentemente 17,2973 37 7,39694 

Poucas vezes 16,9091 11 12,56546 

Quase nunca 18,0000 2 ,00000 

Nunca 10,0000 3 5,29150 

Total 17,7315 149 9,99367 

5 / 148 .498 .788 

Quadro C - Oportunidades de Promoção  

No exercício diário da sua 

actividade profissional 

costuma sentir-se 

motivado(a) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Sempre 17,4545 33 14,52819 

Quase sempre 15,8730 63 10,66119 

Frequentemente 10,8649 37 8,88870 

Poucas vezes 11,0909 11 12,91088 

Quase nunca 11,0000 2 1,41421 

Nunca 11,3333 3 9,86577 

Total 14,4698 149 11,50415 

5 / 148 1,666 .147 
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Quadro D – Supervisão  

No exercício diário da sua 

actividade profissional 

costuma sentir-se 

motivado(a) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Sempre 44,6364 33 12,42683 

Quase sempre 39,6032 63 13,18912 

Frequentemente 38,0000 37 13,30831 

Poucas vezes 26,6364 11 13,43334 

Quase nunca 23,0000 2 28,28427 

Nunca 12,3333 3 8,32666 

Total 38,5906 149 14,29799 

5 / 148 6,228 .0001 ** 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

No exercício diário da sua 

actividade profissional 

costuma sentir-se 

motivado(a) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Sempre 43,7879 33 10,71435 

quase sempre 37,2222 63 13,01047 

frequentemente 36,7838 37 10,97506 

Poucas vezes 31,0000 11 17,37815 

quase nunca 30,0000 2 12,72792 

Nunca 27,0000 3 7,93725 

Total 37,8054 149 12,74367 

5 / 148 2,914 .015 * 

Quadro F – Trabalho em Geral  

No exercício diário da sua 

actividade profissional 

costuma sentir-se 

motivado(a) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Sempre 46,9697 33 7,02889 

Quase sempre 42,9048 63 8,24761 

Frequentemente 38,6486 37 8,97285 

Poucas vezes 28,4545 11 11,92781 

Quase nunca 29,5000 2 3,53553 

Nunca 13,3333 3 13,05118 

Total 40,9060 149 10,51790 

5 / 148 16,112 .0001 ** 

Quadro G – Escala Total  

No exercício diário da sua 

actividade profissional 

costuma sentir-se 

motivado(a) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Sempre 35,9242 33 5,31541 

Quase sempre 32,7354 63 6,72625 

Frequentemente 30,0045 37 5,27156 

Poucas vezes 22,6212 11 10,00863 

Quase nunca 24,0000 2 1,41421 

Nunca 14,8889 3 4,62281 

Total 31,5403 149 7,52837 

5 / 148 13,078 .0001 ** 

*p≤.05; **p≤.01 
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 Como se pode observar, os quadros anteriores apresentam diferenças 

estatisticamente significativas entre o sentimento de motivação, relativamente às diversas 

dimensões de satisfação no trabalho, com excepção da dimensão salário e 

oportunidades de promoção. Na generalidade, os participantes que revelam um maior 

sentimento de motivação são os que demonstram maior satisfação nas dimensões: 

caracterização do trabalho actual, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e 

escala total. Através, da análise do Teste Post-hoc – Scheffe, observaram-se diferenças: 

- Na dimensão caracterização do trabalho actual: sempre com frequentemente (p 

= .044), sempre com poucas vezes (p = .0001), sempre com nunca (p = .0001); quase 

sempre com poucas vezes (p = .001), quase sempre com nunca (p = .001); 

frequentemente com poucas vezes (p = .0001), frequentemente com nunca (p = .001).  

- Na dimensão supervisão: sempre com poucas vezes (p = .002), sempre com 

nunca (p = .001); quase sempre com poucas vezes (p = .046), quase sempre com nunca 

(p = .009); frequentemente com nunca (p = .022). 

- Na dimensão colegas de trabalho: sem qualquer diferença estatisticamente 

significativa no teste post-hoc. 

- Na dimensão trabalho em geral: sempre com frequentemente (p = .001), sempre 

com poucas vezes (p = .0001), sempre com nunca (p = .0001); quase sempre com 

poucas vezes (p = .0001), quase sempre com nunca (p = .0001); frequentemente com 

poucas vezes (p = .010), frequentemente com nunca (p = .0001). 

- Na dimensão escala total: sempre com frequentemente (p = .002), sempre com 

poucas vezes (p = .0001), sempre com nunca (p = .001); quase sempre com poucas 

vezes (p = .0001), quase sempre com nunca (p = .0001); frequentemente com poucas 

vezes (p = .014), frequentemente com nunca (p = .002).  
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Quadro 27: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função da satisfação laboral  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Refira qual o grau de 

satisfação que sente 

na realização do seu 

trabalho 

Média N Desvio Padrão Gl F p 

Muito satisfeito 47,4390 41 5,27754 

Satisfeito 39,2667 90 10,13815 

Pouco satisfeito 26,6429 14 12,21353 

Nada satisfeito 17,2500 4 15,56438 

Total 39,7383 149 11,56731 

3 / 148 25,704 .0001 ** 

Quadro B – Salário  

Refira qual o grau de 

satisfação que sente 

na realização do seu 

trabalho Média  N Desvio padrão  

Gl F P 

Muito satisfeito 18,3415 41 11,70387 

Satisfeito 17,7556 90 9,47061 

Pouco satisfeito 15,5714 14 7,11136 

Nada satisfeito 18,5000 4 13,89244 

Total 17,7315 149 9,99367 

3 / 148 .273 .845 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Refira qual o grau de 

satisfação que sente 

na realização do seu 

trabalho 

Média N Desvio Padrão Gl F P 

Muito satisfeito 16,7317 41 13,08248 

Satisfeito 13,8222 90 10,56875 

Pouco satisfeito 12,2857 14 10,01098 

Nada satisfeito 13,5000 4 19,82423 

Total 14,4698 149 11,50415 

3 / 148 .798 .497 

Quadro D – Supervisão  

Refira qual o grau de 

satisfação que sente 

na realização do seu 

trabalho 

Média N Desvio Padrão Gl F P 

Muito satisfeito 45,6829 41 11,88158 

Satisfeito 37,7444 90 13,00005 

Pouco satisfeito 31,2143 14 16,13014 

Nada satisfeito 10,7500 4 8,09835 

Total 38,5906 149 14,29799 

3 / 148 11,928 .0001 ** 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Refira qual o grau de 

satisfação que sente 

na realização do seu 

trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 44,2439 41 9,19723 

Satisfeito 37,0556 90 12,43261 

Pouco satisfeito 27,5714 14 12,48208 

Nada satisfeito 24,5000 4 17,74824 

Total 37,8054 149 12,74367 

3 / 148 9,432 .0001 ** 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Refira qual o grau de 

satisfação que sente 

na realização do seu 

trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 47,5854 41 5,13311 

Satisfeito 40,7778 90 9,01407 

Pouco satisfeito 28,9286 14 11,42510 

Nada satisfeito 17,2500 4 10,21029 

Total 40,9060 149 10,51790 

3 / 148 28,532 .0001 ** 

Quadro G - Escala Total  

Refira qual o grau de 

satisfação que sente 

na realização do seu 

trabalho 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 36,6707 41 5,19140 

Satisfeito 31,0704 90 6,21187 

Pouco satisfeito 23,7024 14 8,22342 

Nada satisfeito 16,9583 4 7,89559 

Total 31,5403 149 7,52837 

3 / 148 24,344 .0001 ** 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Como se pode observar, através dos quadros anteriores, verifica-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre o sentimento de satisfação, relativamente 

às diversas dimensões de satisfação no trabalho, com excepção da dimensão salário e 

oportunidades de promoção. De salientar que, na generalidade, os participantes que 

revelam um maior sentimento de satisfação são os que demonstram maior satisfação nas 

dimensões: caracterização do trabalho actual, supervisão, colegas de trabalho, trabalho 

em geral e escala total. Através, da análise do Teste Post-hoc – Scheffe, observaram-se 

diferenças: 

- Na dimensão caracterização do trabalho actual: em todas as opções da variável 

(p = .0001), com excepção do nada satisfeito com pouco satisfeito (p = .489). 

 - Na dimensão supervisão: em todas as opções da variável (p < .005) com 

excepção do pouco satisfeito com o satisfeito (p = .486). 
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- Na dimensão colegas de trabalho: em todas as opções da variável (p < .005) 

com excepção do nada satisfeito com o pouco satisfeito (p = 1.000) e o nada satisfeito 

com o satisfeito (p = .232). 

- Na dimensão trabalho em geral: em todas as opções da variável (p = .0001), 

com excepção do nada satisfeito com pouco satisfeito (p = .094). 

- Na dimensão escala total: em todas as opções da variável (p = .0001), com 

excepção do nada satisfeito com pouco satisfeito (p = .343). 

 

Quadro 28: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do grau de satisfação 

face às condições físicas de trabalho 

 Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Indique o grau de satisfação 

que possui em relação às 

condições físicas de trabalho 

(e.g. Espaço, arejamento,...) 

Média N Desvio Padrão g F P 

Muito satisfeito 42,1429 14 16,18574 

Satisfeito 40,1077 65 10,23188 

Pouco satisfeito 39,8966 58 10,84288 

Nada satisfeito 34,1667 12 15,17075 

Total 39,7383 149 11,56731 

3 / 148 1,159 .328 

Quadro B – Salário  

Indique o grau de satisfação 

que possui em relação às 

condições físicas de trabalho 

(e.g. Espaço, arejamento,...) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 15,0000 14 6,31238 

Satisfeito 18,9231 65 10,88047 

Pouco satisfeito 17,2759 58 10,27139 

Nada satisfeito 16,6667 12 6,40076 

Total 17,7315 149 9,99367 

3 / 148 .738 .531 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Indique o grau de satisfação 

que possui em relação às 

condições físicas de trabalho 

(e.g. Espaço, arejamento,...) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 15,5714 14 14,18946 

Satisfeito 15,3538 65 11,75855 

Pouco satisfeito 12,9310 58 11,19659 

Nada satisfeito 15,8333 12 8,24437 

Total 14,4698 149 11,50415 

3 / 148 .568 .637 
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Quadro D – Supervisão  

Indique o grau de satisfação 

que possui em relação às 

condições físicas de trabalho 

(e.g. Espaço, arejamento,...) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 41,2857 14 11,13158 

Satisfeito 40,5538 65 12,51128 

Pouco satisfeito 37,9483 58 15,01978 

Nada satisfeito 27,9167 12 19,12855 

Total 38,5906 149 14,29799 

3 / 148 2,955 .035 * 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Indique o grau de satisfação 

que possui em relação às 

condições físicas de trabalho 

(e.g. Espaço, arejamento,...) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 40,7143 14 12,73051 

Satisfeito 39,9077 65 11,14496 

Pouco satisfeito 35,8793 58 14,21400 

Nada satisfeito 32,3333 12 11,60982 

Total 37,8054 149 12,74367 

3 / 148 2,055 .109 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Indique o grau de satisfação 

que possui em relação às 

condições físicas de trabalho 

(e.g. Espaço, arejamento,...) 

Média N Desvio Padrão gl F 
P 

 

Muito satisfeito 43,0714 14 10,74505 

Satisfeito 42,5231 65 9,43913 

Pouco satisfeito 39,9655 58 10,22718 

Nada satisfeito 34,1667 12 14,69591 

Total 40,9060 149 10,51790 

3 / 148 2,507 .055 

Quadro G – Escala Total  

Indique o grau de satisfação 

que possui em relação às 

condições físicas de trabalho 

(e.g. Espaço, arejamento,...) 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 32,9643 14 7,07112 

Satisfeito 32,8949 65 7,01434 

Pouco satisfeito 30,6494 58 7,64679 

Nada satisfeito 26,8472 12 8,51868 

Total 31,5403 149 7,52837 

3 / 148 2,791 .043 * 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Dos resultados obtidos nos quadros anteriores, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o grau de satisfação face às condições físicas de 

trabalho, relativamente às dimensões supervisão e Escala total. Na generalidade, os 
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participantes que revelam melhor opinião sobre as condições físicas demonstram maior 

satisfação nas referidas dimensões. 

 Através, da análise do Teste Post-hoc – Scheffe, observaram-se diferenças: 

- Na dimensão supervisão: somente, entre a opção nada satisfeito e satisfeito (p = 

.028).  

 - Na dimensão Escala total: não se encontraram qualquer tipo de diferenças no 

teste post-hoc (p > .005).  

 

Quadro 29: ANOVA Grau de satisfação (escala JDI/JIG ) em função da satisfação com o 

salário base  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Diga qual o grau de 

satisfação que sente em 

relação ao seu salário 

base 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 27,5000 2 3,53553 

Satisfeito 43,2187 32 12,48156 

Pouco satisfeito 40,8514 74 10,40111 

Nada satisfeito 35,3846 39 12,07785 

Total 39,7347 147 11,64564 

3 / 146 3,958 .010 * 

Quadro B – Salário  

Diga qual o grau de 

satisfação que sente em 

relação ao seu salário 

base 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 33,0000 2 18,38478 

Satisfeito 25,3125 32 9,23680 

Pouco satisfeito 16,2703 74 8,57089 

Nada satisfeito 12,9744 39 8,25733 

Total 17,5918 147 9,88963 

3 / 146 14,571 .0001 ** 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Diga qual o grau de 

satisfação que sente em 

relação ao seu salário 

base 

Medi N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 26,0000 2 8,48528 

Satisfeito 20,1875 32 13,12333 

Pouco satisfeito 12,8108 74 10,42609 

Nada satisfeito 12,4103 39 10,88871 

Total 14,4898 147 11,56658 

3/ 146 4,489 .005 * 
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Quadro D – Supervisão  

Diga qual o grau de 

satisfação que sente em 

relação ao seu salário 

base 

Média N Desvio Padrão 

gl 

 

 

 

F P 

Muito satisfeito 36,5000 2 4,94975 

Satisfeito 41,5938 32 12,77311 

Pouco satisfeito 40,0000 74 13,29126 

Nada satisfeito 33,4103 39 16,81590 

Total 38,5510 147 14,38568 

3 / 146 2,474 .064 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Diga qual o grau de 

satisfação que sente em 

relação ao seu salário 

base 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 37,5000 2 6,36396 

Satisfeito 39,9688 32 14,49913 

Pouco satisfeito 39,6892 74 12,04435 

Nada satisfeito 32,5641 39 11,86280 

Total 37,8299 147 12,81554 

3 / 146 3,144 .027 * 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Diga qual o grau de 

satisfação que sente em 

relação ao seu salário 

base 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 24,5000 2 ,70711 

Satisfeito 44,0625 32 8,29667 

Pouco satisfeito 42,3378 74 9,13113 

Nada satisfeito 36,5128 39 12,92259 

Total 40,9252 147 10,57529 

3 / 146 5,764 .001 ** 

Quadro G – Escala Total  

Diga qual o grau de 

satisfação que sente em 

relação ao seu salário 

base 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Muito satisfeito 30,8333 2 6,83537 

Satisfeito 35,7240 32 7,74476 

Pouco satisfeito 31,9932 74 6,46460 

Nada satisfeito 27,2094 39 7,45981 

Total 31,5204 147 7,57577 

3 / 146 8,815 .0001 ** 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o grau de satisfação com o seu salário base, 

relativamente às diversas dimensões de satisfação no trabalho, com excepção da 
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dimensão supervisão. Na generalidade, os participantes que revelam melhor opinião 

sobre o seu salário base demonstram maior satisfação nas referidas dimensões. 

 Através da análise do Teste Post-hoc – Scheffe observaram-se diferenças: 

- Na dimensão caracterização actual do trabalho: entre a opção satisfeito e nada 

satisfeito (p = .026).  

 - Na dimensão salário: entre a opção muito satisfeito e nada satisfeito (p = .012), 

entre o satisfeito e pouco satisfeito (p = .0001), entre o satisfeito e nada satisfeito  (p = 

.001). 

- Na dimensão oportunidades de promoção: entre a opção satisfeito e pouco 

satisfeito (p = .013), entre o satisfeito e nada satisfeito (p = .0025). 

- Na dimensão colegas de trabalho: entre a opção pouco satisfeito e nada 

satisfeito (p = .028). 

  - Na dimensão trabalho em geral: entre a opção satisfeito e pouco satisfeito (p = 

.012), entre pouco satisfeito e nada satisfeito (p = .025). 

- Na dimensão escala total: entre a opção satisfeito e nada satisfeito (p = .0001), 

entre pouco satisfeito e nada satisfeito (p = .005).  

 

Quanto à quinta hipótese:  análise dos aspectos associados à saúde em relação 

ao JDI/JIG, os resultados obtidos encontram-se nos quadros seguintes: 
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Quadro 30: ANOVA Grau de satisfação (JDI/JIG) em fu nção da sintomatologia de doenças, 

dores e indisposições  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Com que frequência tem 

doenças, dores, 

indisposições 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Todos os dias 35,7143 7 10,84304 

Quase todos os dias 38,5000 2 12,02082 

Muitas vezes 38,1538 13 11,66795 

Raramente 40,3148 54 12,45039 

Poucas vezes 40,2951 61 10,79096 

Nunca 40,1429 7 15,42107 

Total 39,8542 144 11,61682 

5 / 143 .267 .930 

Quadro B – Salário  

Com que frequência tem 

doenças, dores, 

indisposições 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Todos os dias 10,2857 7 7,06433 

Quase todos os dias 29,0000 2 1,41421 

Muitas vezes 16,1538 13 6,70629 

Raramente 18,3333 54 9,84982 

Poucas vezes 17,9672 61 10,56088 

Nunca 14,0000 7 4,16333 

Total 17,5278 144 9,74065 

5 / 143 1,704 .138 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Com que frequência tem 

doenças, dores, 

indisposições 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Todos os dias 11,7143 7 9,41124 

Quase todos os dias 17,0000 2 7,07107 

Muitas vezes 10,4615 13 8,79977 

Raramente 14,0370 54 12,44757 

Poucas vezes 15,6721 61 11,25570 

Nunca 11,4286 7 8,92295 

Total 14,2083 144 11,29074 

5 / 143 .664 .652 

Quadro D – Supervisão  

Com que frequência tem 

doenças, dores, 

indisposições 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Todos os dias 33,4286 7 18,46490 

Quase todos os dias 39,5000 2 9,19239 

Muitas vezes 35,6923 13 18,03416 

Raramente 40,3519 54 13,99482 

Poucas vezes 38,6557 61 12,74740 

Nunca 37,4286 7 18,65348 

Total 38,7222 144 14,17249 

5 / 143 .406 .805 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Com que frequência tem 

doenças, dores, 

indisposições 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Todos os dias 31,2857 7 11,75747 

Quase todos os dias 46,0000 2 1,41421 

Muitas vezes 29,9231 13 11,79309 

Raramente 40,7222 54 11,60744 

Poucas vezes 39,2131 61 12,45942 

Nunca 26,5714 7 16,71184 

Total 38,0347 144 12,77203 

5 / 143 3,606 .004 * 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Com que frequência tem 

doenças, dores, 

indisposições 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Todos os dias 35,1429 7 18,34329 

Quase todos os dias 39,5000 2 9,19239 

Muitas vezes 36,0769 13 12,51307 

Raramente 41,7037 54 10,16956 

Poucas vezes 41,9508 61 9,16047 

Nunca 41,2857 7 10,43574 

Total 40,9306 144 10,50917 

5 / 143 1,169 .328 

Quadro G - Escala Total  

Com que frequência tem 

doenças, dores, 

indisposições 

Média N Desvio Padrão gl F P 

Todos os dias 26,2619 7 10,13970 

Quase todos os dias 34,9167 2 6,24611 

Muitas vezes 27,7436 13 7,88535 

Raramente 32,5772 54 7,89878 

Poucas vezes 32,2923 61 6,49099 

Nunca 28,4762 7 9,33156 

Total 31,5463 144 7,62893 

5 / 143 2,004 .082 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas, apenas, entre a sintomatologia de doença (…) 

relativamente à dimensão colegas de trabalho, sem qualquer outro valor significativo nas 

demais dimensões.  

 De referir ainda que, quer através da análise da estatística descritiva, quer 

através da análise do Teste Post-hoc – Scheffe, os resultados observados foram 

inconclusivos.  
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Quadro 31: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função da prática de exercício 

físico  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Relativamente à prática de 

exercício físico 
Média N Desvio Padrão gl F P 

Pratico exercício físico 

regularmente 
38,0286 35 9,95722 

Pratico exercício físico 

irregularmente 
42,0769 65 12,38990 

Não pratico exercício físico 38,2889 45 11,15719 

Total 39,9241 145 11,55307 

2 / 144 2,081 .129 

Quadro B - Salário  

Relativamente à prática de 

exercício físico 
Média N Desvio Padrão gl F P 

Pratico exercício físico 

regularmente 
17,5429 35 9,33161 

Pratico exercício físico 

irregularmente 
18,0308 65 9,95297 

Não pratico exercício físico 16,7111 45 10,51540 

Total 17,5034 145 9,93459 

2 / 144 .232 .793 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Relativa mente à prática de 

exercício físico 
Média N Desvio Padrão gl F P 

Pratico exercício físico 

regularmente 
14,1714 35 14,09523 

Pratico exercício físico 

irregularmente 
14,4923 65 10,32007 

Não pratico exercício físico 13,9111 45 10,86241 

Total 14,2345 145 11,41759 

2 / 144 .035 .966 

Quadro D - Supervisão  

Relativamente à prática de 

exercício físico 
Média N Desvio Padrão  gl F P 

Pratico exercício físico 

regularmente 
41,5429 35 12,31055 

Pratico exercício físico 

irregularmente 
37,1231 65 15,46418 

Não pratico exercício físico 38,8667 45 13,49512 

Total 38,7310 145 14,17071 

2 / 144 1,111 .332 

 

 

 

 

 

 

 



 

 115 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Relativamente à prática de 

exercício físico 
Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Pratico exercício físico 

regularmente 
38,9143 35 12,22671 

Pratico exercício físico 

irregularmente 
37,5846 65 12,76334 

Não pratico exercício físico 37,6444 45 13,37765 

Total 37,9241 145 12,75522 

2 / 144 .138 .872 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Relativamente à prática de 

exercício físico 
Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Pratico exercício físico 

regularmente 
39,5429 35 9,69943 

Pratico exercício físico 

irregularmente 
41,5385 65 11,13844 

Não pratico exercício físico 41,5111 45 10,06936 

Total 41,0483 145 10,44319 

2 / 144 .476 .622 

Quadro G – Escala Total  

Relativamente à prática de 

exercício físico 
Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Pratico exercício físico 

regularmente 
31,6238 35 6,70678 

Pratico exercício físico 

irregularmente 
31,8077 65 8,57257 

Não pratico exercício físico 31,1556 45 6,82940 

Total 31,5609 145 7,59035 

2 / 144 .098 .900 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Como se pode verificar nos quadros anteriores, não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p > .05) entre a pratica de exercício físico, relativamente 

às dimensões de satisfação no trabalho: caracterização do trabalho actual, salário, 

oportunidades de promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e escala 

total.  
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Quadro 32: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do consumo de tabaco  

 Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Relativamente ao tabaco Média  N Desvio Padrão  gl F p 

Fumo mais de 20 cigarros/dia 40,0000 1 . 

Fumo entre 10-20 

cigarros/dia 
34,8333 12 12,07427 

Fumo entre 1-10 cigarros/dia 39,3684 19 15,33047 

Fumo irregularmente 39,8333 6 14,21853 

Não fumo 40,3182 110 10,76345 

Total 39,7297 148 11,60612 

4 / 147 .603 .661 

Quadro B – Salário  

Relativamente ao tabaco Média  N Desvio Padrão  gl F p 

Fumo mais de 20 cigarros/dia 18,0000 1 . 

Fumo entre 10-20 

cigarros/dia 
20,5000 12 9,38568 

Fumo entre 1-10 cigarros/dia 17,3684 19 12,36577 

Fumo irregularmente 15,6667 6 8,33467 

Não fumo 17,5273 110 9,82387 

Total 17,6757 148 10,00423 

4 / 147 .305 .875 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Relativamente ao tabaco Média  N Desvio Padrão  gl F p 

Fumo mais de 20 cigarros/dia 22,0000 1 . 

Fumo entre 10-20 

cigarros/dia 
14,6667 12 14,43061 

Fumo entre 1-10 cigarros/dia 15,0526 19 12,28130 

Fumo irregularmente 12,6667 6 10,85664 

Não fumo 14,1818 110 11,10267 

Total 14,3243 148 11,40487 

4 / 147 .167 .955 

Quadro D – Supervisão  

Relativamente ao tabaco Média  N Desvio Padrão  gl F p 

Fumo mais de 20 cigarros/dia 44,0000 1 . 

Fumo entre 10-20 

cigarros/dia 
38,0833 12 12,48605 

Fumo entre 1-10 cigarros/dia 39,7895 19 14,12869 

Fumo irregularmente 41,1667 6 17,73603 

Não fumo 38,3455 110 14,57561 

Total 38,6622 148 14,31975 

4 / 147 .125 .973 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Relativamente ao tabaco Média  N Desvio Padrão  gl F p 

Fumo mais de 20 cigarros/dia 36,0000 1 . 

Fumo entre 10-20 

cigarros/dia 
34,8333 12 16,61234 

Fumo entre 1-10 cigarros/dia 41,2632 19 11,19445 

Fumo irregularmente 38,8333 6 9,13053 

Não fumo 37,6727 110 12,70347 

Total 37,9392 148 12,68146 

4 / 147 .525 .718 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Relativamente ao tabaco Média  N Desvio Padrão  gl F p 

Fumo mais de 20 cigarros/dia 44,0000 1 . 

Fumo entre 10-20 

cigarros/dia 
36,9167 12 11,08199 

Fumo entre 1-10 cigarros/dia 38,3158 19 14,78382 

Fumo irregularmente 39,5000 6 11,65762 

Não fumo 41,8273 110 9,56567 

Total 40,8986 148 10,55323 

4 / 147 .972 .425 

Quadro G – Escala Total  

Relativamente ao tabaco Média  N Desvio Padrão  gl F p 

Fumo mais de 20 cigarros/dia 34,0000 1 . 

Fumo entre 10-20 

cigarros/dia 
29,9722 12 9,06621 

Fumo entre 1-10 cigarros/dia 31,8596 19 10,30286 

Fumo irregularmente 31,2778 6 9,92341 

Não fumo 31,6455 110 6,80102 

Total 31,5383 148 7,55389 

4 / 147 .168 .955 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Como se pode verificar, através da leitura dos quadros anteriores, não existem 

diferenças estatisticamente significativas (p > .05) entre o consumo de tabaco, 

relativamente às dimensões de satisfação no trabalho: caracterização do trabalho actual, 

salário, oportunidades de promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e 

escala total.  
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Quadro 33: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do consumo de álcool  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Relativamente ao álcool Média N Desvio Padrão gl F P 

Bebo diariamente 41,0000 10 10,34945 

Cometo excessos 25,3333 3 11,06044 

Não bebo 36,4444 63 12,17318 

Bebo casualmente 41,7213 61 10,40374 

Não cometo excessos 49,3333 9 4,52769 

Total 39,5274 146 11,57834 

4 / 145 4,927 .001 ** 

Quadro B – Salário  

Relativamente ao álcool Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Bebo diariamente 19,6000 10 8,42219 

Cometo excessos 18,0000 3 14,00000 

Não bebo 18,3492 63 10,02925 

Bebo casualmente 16,7213 61 9,46596 

Não cometo excessos 17,7778 9 15,47399 

Total 17,7123 146 10,06185 

4 / 145 .294 .882 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Relativamente ao álcool Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Bebo diariamente 11,8000 10 7,91342 

Cometo excessos 13,3333 3 19,73153 

Não bebo 15,2698 63 13,18504 

Bebo casualmente 14,4918 61 10,64992 

Não cometo excessos 12,0000 9 6,70820 

Total 14,4658 146 11,58368 

4 / 145 .311 .870 

Quadro D – Supervisão  

Relativamente ao álcool Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Bebo diariamente 36,3000 10 16,93812 

Cometo excessos 17,0000 3 16,64332 

Não bebo 37,0952 63 14,84296 

Bebo casualmente 41,3934 61 12,39796 

Não cometo excessos 41,8889 9 13,88744 

Total 38,7192 146 14,31842 

4 / 145 2,771 .030 * 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Relativamente ao álcool Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Bebo diariamente 39,7000 10 12,90177 

Cometo excessos 16,6667 3 5,03322 

Não bebo 37,4921 63 12,87392 

Bebo casualmente 37,9672 61 12,49262 

Não cometo excessos 43,6667 9 8,06226 

Total 37,7945 146 12,70401 

4 / 145 2,750 .031 * 
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Quadro F – Trabalho em Geral  

Relativamente ao álcool Média  N Desvio Padrão     

Bebo diariamente 39,4000 10 9,55917 

Cometo excessos 27,6667 3 17,89786 

Não bebo 40,7460 63 11,31936 

Bebo casualmente 40,6885 61 9,63940 

Não cometo excessos 49,1111 9 4,48454 

Total 40,8767 146 10,60312 

4 / 145 2,697 .033 * 

Quadro G – Escala Total  

Relativamente ao álcool Média  N Desvio Padrão  gl F P 

Bebo diariamente 31,3000 10 5,79101 

Cometo excessos 19,6667 3 12,93037 

Não bebo 30,8995 63 8,20692 

Bebo casualmente 32,1639 61 6,75062 

Não cometo excessos 35,6296 9 4,25390 

Total 31,5160 146 7,57249 

4 / 415 2,858 .026 * 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o consumo de álcool, relativamente às diversas 

dimensões de satisfação no trabalho, com excepção da dimensão salário e 

oportunidades de promoção. Na generalidade, os participantes que consomem menos 

álcool revelam maior grau de satisfação no trabalho nas referidas dimensões.  

 Através, da análise do Teste Post-hoc – Scheffe, observaram-se diferenças: 

- Na dimensão caracterização do trabalho actual: entre a opção cometo excessos 

e não cometo excessos (p = .013) e entre não cometo excessos e  não bebo (p = .013).  

 - Na dimensão Supervisão: entre a opção não cometo excessos e bebo 

casualmente (p = .037). 

- Na dimensão Colegas de trabalho: entre a opção cometo excessos e bebo 

casualmente (p = .043), e cometo excessos  e não cometo excessos (p = .014). 

- Na dimensão trabalho em geral: entre a opção cometo excessos e não cometo 

excessos (p = .023). 

  - Na dimensão Escala total: entre a opção cometo excessos e não cometo 

excessos (p = .023) e entre o cometo excessos e não cometo excessos (p = .015). 
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Quadro 34: T-test  para amostras independentes Grau de satisfação (es calas JDI/JIG) em 

função do consumo de drogas 

  

  

Relativamente às 

drogas N Média gl T 

p 

Consumo 2 31,0000 Caracterização do 

Trabalho Actual 

  

Não consumo 
146 40,0068 

146 -1,104 .271 

Consumo 2 27,0000 Salário 

  Não consumo 146 17,4658 
146 1,358 .176 

Consumo 2 28,0000 Oportunidades de 

Promoção 

  

Não consumo 
146 14,0959 

146 1,738 .084 

Consumo 2 34,5000 Supervisão 

  Não consumo 146 38,8767 
146 -2,299 .119 

Consumo 2 27,5000 Colegas de Trabalho 

  Não consumo 146 38,0479 
146 -1,165 .246 

Consumo 2 31,5000 Trabalho em Geral 

  Não consumo 146 41,1712 
146 -1,306 .194 

Consumo 2 29,9167 Escala Total 

  Não consumo 146 31,6107 
146 -.315 .753 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através do quadro 34, verifica-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p > .05) entre o consumo de drogas relativamente às dimensões de 

satisfação do trabalho: caracterização do trabalho actual, salário, oportunidades de 

promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e escala total.  

 

Quanto à sexta e última hipótese:  análise dos aspectos associados ao 

absentismo em relação ao JDI/JIG, os resultados obtidos encontram-se nos quadros 

seguintes: 
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Quadro 35: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função dos dias de falta em 

2005  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Em 2005 quantos dias 

faltou 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Nunca faltei 41,8614 101 10,09755 

Faltei de 1 a 5 dias 39,9615 26 13,17112 

Faltei de 6 a 10 dias 26,5000 10 8,63134 

Faltei de 11 a 30 dias 30,5000 2 3,53553 

Faltei de 60 a 90 dias 22,3333 3 20,98412 

Quantos meses faltou 42,0000 1 . 

Total 39,8741 143 11,68475 

5 / 142 5,602 .0001 ** 

Quadro B – Salário  

Em 2005 quantos dias 

faltou 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Nunca faltei 18,3762 101 10,22434 

Faltei de 1 a 5 dias 16,0769 26 8,38056 

Faltei de 6 a 10 dias 16,4000 10 9,08234 

Faltei de 11 a 30 dias 24,0000 2 16,97056 

Faltei de 60 a 90 dias 10,6667 3 6,42910 

Quantos meses faltou 22,0000 1 . 

Total 17,7622 143 9,82234 

5 / 142 .776 .569 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Em 2005 quantos dias 

faltou 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Nunca faltei 14,3564 101 11,99799 

Faltei de 1 a 5 dias 13,0000 26 9,67057 

Faltei de 6 a 10 dias 16,8000 10 11,85842 

Faltei de 11 a 30 dias 24,0000 2 8,48528 

Faltei de 60 a 90 dias 7,3333 3 9,45163 

Quantos meses faltou 2,0000 1 . 

Total 14,1818 143 11,51829 

5 / 142 .886 .493 

Quadro D – Supervisão  

Em 2005 quantos dias 

faltou 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Nunca faltei 39,9901 101 14,23552 

Faltei de 1 a 5 dias 38,1154 26 13,09756 

Faltei de 6 a 10 dias 30,8000 10 15,03182 

Faltei de 11 a 30 dias 22,0000 2 5,65685 

Faltei de 60 a 90 dias 21,3333 3 20,25669 

Quantos meses faltou 32,0000 1 . 

Total 38,3077 143 14,46863 

1 / 142 2,283 .050 * 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Em 2005 quantos dias 

faltou 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Nunca faltei 39,0495 101 12,83228 

Faltei de 1 a 5 dias 36,5000 26 12,14660 

Faltei de 6 a 10 dias 32,9000 10 11,81760 

Faltei de 11 a 30 dias 15,5000 2 9,19239 

Faltei de 60 a 90 dias 28,0000 3 13,85641 

Quantos meses faltou 47,0000 1 . 

Total 37,6503 143 12,91536 

5 / 142 2,261 .052 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Em 2005 quantos dias 

faltou 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Nunca faltei 43,5743 101 8,34308 

Faltei de 1 a 5 dias 36,4231 26 11,63159 

Faltei de 6 a 10 dias 34,4000 10 10,94633 

Faltei de 11 a 30 dias 36,0000 2 12,72792 

Faltei de 60 a 90 dias 17,6667 3 22,03028 

Quantos meses faltou 40,0000 1 . 

Total 40,9580 143 10,57760 

5 / 142 7,276 .0001 ** 

Quadro G – Escala Total  

Em 2005 quantos dias 

faltou 
Média N Desvio Padrão Gl F p 

Nunca faltei 32,8680 101 7,01840 

Faltei de 1 a 5 dias 30,0128 26 6,92723 

Faltei de 6 a 10 dias 26,3000 10 8,09427 

Faltei de 11 a 30 dias 25,3333 2 4,47834 

Faltei de 60 a 90 dias 17,8889 3 14,15228 

Quantos meses faltou 30,8333 1 . 

Total 31,4557 143 7,63824 

5 / 142 4,412 .001 ** 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as faltas ao trabalho em 2005, relativamente às 

diversas dimensões de satisfação no trabalho, com excepção das dimensões salário, 

oportunidades de promoção e colegas de trabalho. Na generalidade, os participantes que 

apresentam menos faltas são os que revelam maior grau de satisfação no trabalho.  

 De referir ainda, que não foi possível recorrer às análises do Teste Post-hoc – 

Scheffe, atendendo ao número reduzido de participantes por opção de variável (< 2).  
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Quadro 36: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do motivo de falta em 

2005  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

O motivo das faltas em 2005 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 34,7188 32 14,52081 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

45,0000 1 . 

Total 35,0303 33 14,40374 

1 / 32 .486 .491 

Quadro B – Salário  

O motivo das faltas em 2005 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 14,6250 32 8,58262 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

12,0000 1 . 

Total 14,5455 33 8,45980 

1 / 32 .091 .765 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

O motivo das faltas em 2005 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 15,1250 32 9,50297 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

30,0000 1 . 

Total 15,5758 33 9,70512 

1 / 32 2,376 .133 

Quadro D – Supervisão  

O motivo das faltas em 2005 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 34,0938 32 12,80715 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

21,0000 1 . 

Total 33,6970 33 12,80987 

1 / 32 1,014 .322 

Quadro F – Colegas de Trabalho  

O motivo das faltas em 2005 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 32,7812 32 11,46308 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

36,0000 1 . 

Total 32,8788 33 11,29645 

1 / 32 .076 .784 
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Quadro G – Trabalho em Geral  

O motivo das faltas em 2005 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 33,8750 32 12,15425 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

48,0000 1 . 

Total 34,3030 33 12,21292 

1 / 32 1,310 .261 

Quadro G – Escala Total  

O motivo das faltas em 2005 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 27,5365 32 7,33489 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

32,0000 1 . 

Total 27,6717 33 7,26106 

1 / 32 .359 .553 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores, verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p > .05) entre os motivos de faltas, relativamente às 

dimensões da satisfação no trabalho: caracterização do trabalho actual, salário, 

oportunidades de promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e escala 

total.  
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Quadro 37: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função dos dias de falta em 

2006  

 

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual  

Em 2006 quantos dias 

faltou 
Média  N Desvio Padrão gl F p 

Nunca faltei 40,8687 99 10,98946 

Faltei de 1 a 5 dias 39,1724 29 12,38106 

Faltei de 6 a 10 dias 36,1667 6 12,04021 

Faltei de 11 a 30 dias 30,5000 4 18,66369 

Faltei de 30 a 60 dias 38,0000 2 7,07107 

Faltei de 60 a 90 dias 36,0000 5 11,02270 

Total 39,8414 145 11,50524 

5 / 144 .947 .453 

Quando B - Salário  

Em 2006 quantos dias 

faltou 
Média  N Desvio Padrão gl F p 

Nunca faltei 18,8687 99 9,71917 

Faltei de 1 a 5 dias 16,6207 29 11,21356 

Faltei de 6 a 10 dias 12,0000 6 10,73313 

Faltei de 11 a 30 dias 10,5000 4 5,74456 

Faltei de 30 a 60 dias 17,0000 2 7,07107 

Faltei de 60 a 90 dias 19,2000 5 10,73313 

Total 17,8897 145 10,04927 

5 / 144 1,151 .336 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Em 2006 quantos dias 

faltou 
Média  N Desvio Padrão gl F p 

Nunca faltei 14,0404 99 10,95810 

Faltei de 1 a 5 dias 18,2069 29 13,29172 

Faltei de 6 a 10 dias 10,3333 6 13,41144 

Faltei de 11 a 30 dias 8,5000 4 10,63015 

Faltei de 30 a 60 dias 2,0000 2 2,82843 

Faltei de 60 a 90 dias 18,4000 5 8,53229 

Total 14,5517 145 11,57939 

5 / 144 1,608 .162 

Quadro D – Supervisão  

Em 2006 quantos dias 

faltou 
Média  N Desvio Padrão gl F p 

Nunca faltei 39,8788 99 14,32870 

Faltei de 1 a 5 dias 32,7241 29 12,47253 

Faltei de 6 a 10 dias 42,0000 6 15,34927 

Faltei de 11 a 30 dias 41,2500 4 18,02544 

Faltei de 30 a 60 dias 44,0000 2 7,07107 

Faltei de 60 a 90 dias 41,2000 5 14,18450 

Total 38,6759 145 14,15091 

5 / 144 1,367 .240 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

Em 2006 quantos dias 

faltou 
Média  N Desvio Padrão gl F p 

Nunca faltei 38,3535 99 13,22051 

Faltei de 1 a 5 dias 37,2414 29 11,55934 

Faltei de 6 a 10 dias 41,1667 6 9,08662 

Faltei de 11 a 30 dias 41,5000 4 6,80686 

Faltei de 30 a 60 dias 33,5000 2 20,50610 

Faltei de 60 a 90 dias 32,4000 5 16,63731 

Total 38,0621 145 12,71603 

5 / 144 .406 .844 

Quadro F – Trabalho em Geral  

Em 2006 quantos dias 

faltou 
Média  N Desvio Padrão gl F p 

Nunca faltei 41,8485 99 9,14996 

Faltei de 1 a 5 dias 38,7931 29 12,09894 

Faltei de 6 a 10 dias 40,8333 6 7,02614 

Faltei de 11 a 30 dias 31,0000 4 21,05548 

Faltei de 30 a 60 dias 47,5000 2 9,19239 

Faltei de 60 a 90 dias 44,2000 5 10,03494 

Total 41,0552 145 10,24545 

5 / 144 1,447 .211 

Quadro G – Escala Total  

Em 2006 quantos dias 

faltou 
Média  N Desvio Padrão gl F p 

Nunca faltei 32,3098 99 7,24225 

Faltei de 1 a 5 dias 30,4598 29 8,09966 

Faltei de 6 a 10 dias 30,4167 6 5,83643 

Faltei de 11 a 30 dias 27,2083 4 11,31156 

Faltei de 30 a 60 dias 30,3333 2 6,59966 

Faltei de 60 a 90 dias 31,9000 5 4,02527 

Total 31,6793 145 7,36709 

5 / 144 .640 .670 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p > .05) entre os motivos de faltas, relativamente às 

dimensões da satisfação no trabalho: caracterização do trabalho actual, salário, 

oportunidades de promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e escala 

total.  
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Quadro 38: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função do motivo de falta em 

2006  

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

O motivo das faltas em 2006 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 37,7308 26 11,69806 

Doença Mental 38,2500 4 3,77492 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

49,5000 2 6,36396 

Total 38,5313 32 11,01607 

2 / 31 1,066 .358 

Quadro B – Salário  

O motivo das faltas em 2006 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 14,7692 26 11,01384 

Doença Mental 16,0000 4 14,69694 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

9,0000 2 4,24264 

Total 14,5625 32 11,02764 

2 / 31 .279 .758 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

O motivo das faltas em 2006 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 15,7692 26 12,56442 

Doença Mental 14,5000 4 12,89703 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

21,0000 2 12,72792 

Total 15,9375 32 12,27097 

2 / 31 .190 .828 

Quadro D – Supervisão  

O motivo das faltas em 2006 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 37,5769 26 14,72188 

Doença Mental 30,2500 4 14,43087 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

33,0000 2 16,97056 

Total 36,3750 32 14,52639 

2 / 31 .482 .622 
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Quadro E – Colegas de Trabalho  

O motivo das faltas em 2006 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 37,5769 26 11,33904 

Doença Mental 26,0000 4 18,16590 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

44,0000 2 11,31371 

Total 36,5313 32 12,59284 

2 / 31 1,953 .160 

Quadro F – Trabalho em Geral  

O motivo das faltas em 2006 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 37,2692 26 12,31441 

Doença Mental 46,7500 4 5,12348 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

49,5000 2 2,12132 

Total 39,2188 32 11,92918 

2 / 31 2,010 .152 

Quadro G – Escala Total  

O motivo das faltas em 2006 

foi (pode assinalar mais do 

que uma cruz) 

Média  N Desvio Padrão gl F p 

Doença Física 30,1154 26 7,67170 

Doença Mental 28,6250 4 7,16909 

Doença Mental / Mal-estar 

psicológico originada p 

conflitos 

34,3333 2 3,29983 

Total 30,1927 32 7,36322 

2 / 31 .392 .679 

*p≤.05; **p≤.01 

  

Através dos quadros anteriores, verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p > .05) entre os motivos de faltas, relativamente às 

dimensões da satisfação no trabalho: caracterização do trabalho actual, salário, 

oportunidades de promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e escala 

total.  
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Quadro 39: T-test  Grau de satisfação (escalas JDI/JIG) em função do absentismo  

ser ou não determinado pelas más condições no local  de trabalho 

 

O absentismo foi determinado pelas 

más condições existentes no local de 

trabalho 

N Média  
Desvio 

Padrão 
Gl T p 

sim 8 37,7500 11,41115 Caracterização Actual 

do Trabalho 

 
não 74 38,3514 12,36149 

80 -.132 .896 

sim 8 22,5000 16,34451 Salário 

 não 74 16,9189 9,34096 
80 1,478 .143 

sim 8 19,0000 16,31826 Oportunidades de 

Promoção 

 
não 74 15,2162 12,07655 

80 .813 .419 

sim 8 32,0000 17,17140 Supervisão 

 não 74 35,6892 14,12268 
80 -.688 .494 

sim 8 29,8750 16,48755 Colegas de Trabalho 

 não 74 36,9054 11,98649 
80 -1,518 .133 

sim 8 34,3750 11,08329 Trabalho em Geral 

 não 74 39,8649 11,71619 
80 -1,265 .210 

sim 8 29,2500 7,30568 Escala Total 

 não 74 30,4910 7,71209 
80 -.434 .665 

*p≤.05; **p≤.01 

   

Como se pode verificar no quadro 39, não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p > .05) entre as possíveis más condições de trabalho  relativamente às 

dimensões de satisfação no trabalho: caracterização do trabalho actual, salário, 

oportunidades de promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e escala 

total.  
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Quadro 40: ANOVA Grau de satisfação (escalas JDI/JI G) em função dos motivos de falta de 

condições de trabalho 

Quadro A – Caracterização do Trabalho Actual 

Se sim qual Média  N Desvio Padrão gl F P 

Excesso de Trabalho 37,2500 4 11,02648 

Frio 34,5000 2 16,26346 

Falta de Meios Técnicos 18,0000 1 . 

Escassez de Pessoal 54,0000 1 . 

Outro 37,0000 1 . 

Total 36,3333 9 12,68858 

4 / 8 1,047 .483 

Quadro B – Salário  

Se sim qual Média  N Desvio Padrão gl F P 

Excesso de Trabalho 11,5000 4 6,19139 

Frio 13,0000 2 7,07107 

Falta de Meios Técnicos 38,0000 1 . 

Escassez de Pessoal ,0000 1 . 

Outro 20,0000 1 . 

Total 14,4444 9 11,17040 

4 / 8 5,050 .073 

Quadro C – Oportunidades de Promoção  

Se sim qual Média  N Desvio Padrão gl F p 

Excesso de Trabalho 5,5000 4 9,71253 

Frio 18,0000 2 ,00000 

Falta de Meios Técnicos 42,0000 1 . 

Escassez de Pessoal 18,0000 1 . 

Outro 10,0000 1 . 

Total 14,2222 9 13,32083 

4 / 8 4,016 .103 

Quadro D – Supervisão  

Se sim qual Média N Desvio Padrão gl F p 

Excesso de Trabalho 38,2500 4 15,26161 

Frio 31,5000 2 17,67767 

Falta de Meios Técnicos 5,0000 1 . 

Escassez de Pessoal 18,0000 1 . 

Outro 46,0000 1 . 

Total 31,6667 9 16,91153 

4 / 8 1,263 .413 

Quadro E – Colegas de Trabalho  

Se sim qual Média  N Desvio Padrão gl F P 

Excesso de Trabalho 33,2500 4 16,35797 

Frio 30,0000 2 8,48528 

Falta de Meios Técnicos 23,0000 1 . 

Escassez de Pessoal 48,0000 1 . 

Outro 38,0000 1 . 

Total 33,5556 9 12,45102 

4 / 8 .418 .791 
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Quadro F – Trabalho em Geral  

Se sim qual Média  N Desvio Padrão Gl F P 

Excesso de Trabalho 30,2500 4 9,50000 

Frio 35,5000 2 10,60660 

Falta de Meios Técnicos 21,0000 1 . 

Escassez de Pessoal 54,0000 1 . 

Outro 32,0000 1 . 

Total 33,2222 9 11,24475 

4 / 8 1,693 .322 

Quadro G – Escala Total  

Se sim qual Média  N Desvio Padrão Gl F P 

Excesso de Trabalho 26,0000 4 7,62428 

Frio 27,0833 2 10,01735 

Falta de Meios Técnicos 24,5000 1 . 

Escassez de Pessoal 32,0000 1 . 

Outro 30,5000 1 . 

Total 27,2407 9 6,34161 

4 / 8 .171 .942 

*p≤.05; **p≤.01 

   

Através dos quadros anteriores, verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p > .05) entre os motivos de falta de condições de trabalho 

relativamente às dimensões de satisfação no trabalho: caracterização do trabalho actual, 

salário, oportunidades de promoção, supervisão, colegas de trabalho, trabalho em geral e 

escala total.  

 

 2.1.3. Estudo do Absentismo  

 

Considerando o objectivo do presente trabalho referente ao absentismo, isto é, 

avaliar o absentismo em função das variáveis sócio-demográficas, com vista a determinar 

quais destas contribuem para a explicação do mesmo recorreu-se à estatística 

descritiva/exploratória, designadamente, o Qui-quadrado (X2), uma vez que, todas as 

varáveis associadas ao absentismo são qualitativas, tal como as demais variáveis sócio-

demográficas. Importa, contudo, realçar que desta estatística resultaram inúmeras 

tabelas de contingência que, para facilitar a leitura, se optou por colocar em anexo (cf. 

Anexos 5, 6 e 7).  

Da análise das tabelas de contingência, foi possível constatar que relativamente 

ao absentismo de 2005 (cf. Anexo 5), encontraram-se associações estatisticamente 

significativas quanto: 

• À idade , sendo os participantes mais novos a revelar menor absentismo; 

• Ao estado civil , sendo os participantes solteiros e divorciados a revelar menor 

absentismo; 
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• À categoria profissional , sendo os participantes Enfermeiros e a categoria 

serviços gerais a revelar menor absentismo; 

• Ao horário de serviço , sendo os participantes que praticam turnos fixos diurnos 

a revelar maior absentismo; 

• À motivação , sendo os participantes mais motivados a revelar menor 

absentismo; 

• À satisfação , sendo os participantes mais satisfeitos a revelar menor absentismo. 

Quanto aos motivos de falta/2005 (doença física e/ou mental): 

• Os participantes que praticam turnos fixos diurnos e turnos rotativos diurnos e 

nocturnos revelam como principal motivo a doença física; 

• Os participantes mais satisfeitos revelam menos doença física e mental.  

  

 Relativamente ao absentismo de 2006 (cf. Anexo 6), encontraram-se associações 

estatisticamente significativas quanto: 

• Ao estado civil , sendo os participantes solteiros e que vivem em união de facto a 

revelar menor absentismo; 

• À idade, sendo os participantes com mais idade a revelar menor absentismo; 

• Ao horário de trabalho , sendo os participantes que praticam turnos rotativos 

diurnos/nocturnos a revelar menor absentismo; 

• Ao facto de trabalhar noutra instituição , sendo os participantes que não 

exercem funções noutra instituição a revelar menor absentismo; 

• À satisfação com o salário base , sendo os participantes mais satisfeitos a 

revelar menor absentismo; 

• Ao consumo de tabaco , sendo os participantes que não fumam a revelar menor 

absentismo. 

Quanto aos motivos de falta (doença física e/ou mental): 

• Relativamente ao estado civil, os participantes casados apresentam maior doença 

física; 

• Relativamente ao horário de trabalho, os participantes que praticam turnos fixos 

diurnos apresentam maior doença física; 

• Os participantes que não exercem funções de chefia apresentam maior doença 

física; 

• Os participantes com melhor relacionamento com os colegas apresentam maior 

doença física. 

Por último, relativamente às condições de trabalho e absentismo (cf. Anexo 7), 

encontraram-se associações estatisticamente significativas quanto: 
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• Ao estado civil , sendo os participantes que vivem em união de facto a atribuir 

maior índice de absentismo às más condições de trabalho. 

No ponto seguinte efectuar-se-á uma discussão dos resultados obtidos 

anteriormente. 

 

2.2. Discussão dos resultados  

 

Ao longo dos tempos a satisfação no trabalho tem sido associada ao estado 

emocional do trabalhador, exercendo influência sobre este, podendo manifestar-se sob a 

forma de felicidade proveniente da satisfação, ou sob a forma de sofrimento resultante da 

insatisfação (Locke, 1976; 1984). A insatisfação no trabalho pode ser responsável por 

elevados níveis de absentismo levando a problemas de ordem moral, disciplinar, stress, e 

de produtividade/custos administrativos adicionais (Tylczak, 1993).  

O absentismo é uma variável de grande interesse dentro das organizações, 

podendo levar a uma perda considerável de recursos e, consequentemente, 

comprometer o rendimento, a produtividade e os lucros das organizações (Nogueira & 

Azevedo, 1982; Couto, 1987; Tylczak, 1993; Danatro, 1997). O absentismo é um evento 

comportamental que tem sido amplamente estudado, particularmente, como uma 

resposta à insatisfação no trabalho (Vala et al., 1995).  

Os resultados da presente investigação demonstram que os profissionais mais 

jovens apresentam maiores níveis de satisfação quanto à escala total e relacionamento 

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

licenciatura que revelam maior satisfação em relação à dimensão caracterização do 

trabalho actual e em relação aos seus colegas. Quanto ao estado civil, são os 

participantes solteiros que demonstram maior satisfação em relação aos seus colegas de 

trabalho, enquanto que os participantes que vivem em união de facto apresentam maior 

satisfação relativamente ao trabalho em geral (JIG); confirmando-se assim, parcialmente, 

a hipótese 1 , que previa a existência de diferenças estatisticamente significativas quanto 

ao grau de satisfação no trabalho em função do sexo; da idade; do estado civil e das 

habilitações literárias. Não se verificaram dados significativos em relação à variável sexo. 

Estes resultados contrariam a investigação realizada por Bennett (1999) com 

paramédicos, no qual utilizou o Job Descriptive Índex – JDI (o mesmo instrumento de 

avaliação utilizado neste estudo), onde concluiu que os trabalhadores com mais idade 

apresentam indicadores de satisfação mais elevados, do que os trabalhadores mais 

novos. Contudo, Green, Ross e Weltz (1999) verificaram que, são os trabalhadores com 

menos idade e com mais idade que se encontram mais satisfeitos, quando comparados 
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com aqueles de idades intermédias. Comprovaram também que os trabalhadores mais 

velhos apresentam maiores indicadores de satisfação quando comparados com os mais 

novos. Os autores referem que estes resultados devem-se ao facto das atitudes e 

expectativas, face ao trabalho, mudarem ao longo da vida. 

Quanto às habilitações literárias, um estudo desenvolvido por McCormick (2000) 

concluiu que quanto mais elevadas forem as qualificações dos trabalhadores maiores são 

os níveis de satisfação alcançados, devido à associação que se estabelece entre estas, e 

as novas oportunidades de promoção e de carreira. Este estudo poderá explicar os 

resultados alcançados na presente investigação, uma vez que são os licenciados a 

revelar maior satisfação em relação às dimensões caracterização do trabalho actual e 

colegas de trabalho.  

Relativamente ao estado civil, um estudo realizado numa amostra de 

trabalhadores da indústria automóvel, refere que são os indivíduos casados que 

apresentam níveis mais elevados de satisfação com a vida e, naturalmente, com o seu 

trabalho, quando comparados com os indivíduos solteiros (Dolan & Gosselin, 2001). Este 

estudo vem contrariar os resultados obtidos na presente investigação que indicam que os 

participantes solteiros demonstram maior satisfação em relação aos seus colegas de 

trabalho e os participantes que vivem em união de facto apresentam maior satisfação 

relativamente ao trabalho em geral (JIG). 

Relativamente à hipótese 2 , confirma-se parcialmente. Quanto à situação 

profissional, são os participantes com contratos sem termo a revelar maior grau de 

satisfação, comparativamente com os de contratos com termo, relativamente à dimensão 

caracterização do trabalho actual. Na tentativa de se explicar os resultados obtidos 

presume-se que os profissionais com contrato sem termo se sintam mais seguros e 

consequentemente experienciem maior estabilidade e satisfação no trabalho. Um estudo 

realizado no Canadá, sobre o efeito dos contratos clínicos de serviço académico na 

satisfação dos cirurgiões, concluiu que os profissionais com esses contratos se sentiam 

significativamente mais satisfeitos com a sua actividade profissional e mais optimistas 

quando comparados com aqueles que não possuíam tais contratos (Clifton, Bradley, 

Cadeliña, Hsiang, 2007). 

Quanto à categoria profissional, o presente estudo revela que são os Enfermeiros 

e os Médicos que apresentam maior grau de satisfação, nomeadamente em relação às 

dimensões caracterização do trabalho actual, supervisão, colegas de trabalho, escala 

total e trabalho em geral (JIG). Estes resultados estão em concordância com um estudo 

desenvolvido por McIntyre, McIntyre, & Silvério (2000) com 370 profissionais de saúde, 

onde utilizaram as escalas JDI/JIG; concluíram que os médicos se encontravam mais 
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satisfeitos com os colegas e o trabalho em geral (JIG) e os enfermeiros estavam mais 

satisfeitos com o trabalho, tanto no seu conteúdo como em geral e valorizavam os 

colegas e a supervisão.  

  Quanto ao horário de trabalho, o presente estudo revela que os profissionais que 

praticam turnos rotativos diurnos e nocturnos são os que sugerem maior grau de 

satisfação. Uma forma de se explicar os resultados obtidos, poderá ser o facto de terem 

sido os profissionais a escolherem livremente o seu horário, o que fará com que sintam 

maior grau de satisfação no trabalho. Neste sentido, contrariamente aos resultados 

obtidos, são vários os estudos que referem que o trabalho por turnos pode trazer 

consequências graves para a saúde física e psicológica dos trabalhadores, bem como 

diminuir a qualidade dos cuidados prestados: alteração da produtividade e da qualidade 

de vida dos profissionais (Oliveira, 2004); problemas psiquiátricos e de ansiedade 

(Estryn-Behar, 1985); perturbações/alterações da qualidade e quantidade do sono 

(Lemos, 1994). Contudo, um estudo experimental realizado na Austrália por Dwyer, 

Jamieson, Moxham, Austen e Smith (2007) sobre avaliação de turnos de doze horas, 

numa unidade regional de cuidados intensivos, verificou que num ambiente com idades 

relativamente baixas de enfermeiros com experiência em cuidados críticos, o uso de 

turnos flexíveis de doze horas era uma estratégia positiva. Demonstrou ter, em 58% dos 

participantes, um impacto positivo no bem-estar físico e psicológico e aumentou a 

satisfação no trabalho.  

Quanto ao exercício de funções de chefia, os resultados da presente investigação 

demonstram que os participantes que exercem funções de chefia revelam maior grau de 

satisfação quanto à dimensão caracterização do trabalho actual. Estes resultados 

corroboram os estudos efectuados neste âmbito que comprovam que os trabalhadores 

que ocupam posições hierárquicas superiores são os que se encontram mais satisfeitos 

com o trabalho (Green, Ross & Weltz, 1999). Outros estudos concluíram ainda que as 

mulheres que ocupam cargos de chefia, não demonstram insatisfação profissional (Miller 

e Wheeler, 1992). 

Quanto à hipótese 3, após a análise dos resultados, confirma-se parcialmente. 

Emergiram duas dimensões com maior relevância para a satisfação no trabalho, o 

relacionamento com os superiores hierárquicos e o relacionamento com os colegas de 

trabalho. 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 um maior grau de satisfação no trabalho. 

Verificou-se ainda que os participantes que apresentam melhor relacionamento com a 

família com quem não coabitam demonstram maior satisfação com a supervisão. Estes 



 

 136 

resultados estão em consonância com investigações realizadas na área que revelam que 

as características de personalidade, o auto-conceito, a relação estabelecida com os 

supervisores, subordinados e colegas influenciam a satisfação no trabalho (Fisher, 1985).  

No que respeita à hipótese 4 , surgiram elevados níveis de motivação e satisfação 

no trabalho, confirmando-se esta hipótese. Os participantes que revelam maior 

sentimento de motivação/satisfação sugerem um maior grau de satisfação no trabalho. 

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

trabalho. Todavia, na generalidade, os resultados obtidos indicam maior insatisfação 

relativamente à dimensão salário e oportunidades de promoção no trabalho. Estes factos 

podem estar associados a questões culturais relacionadas com os precários salários em 

vigor no país, desde a integração de Portugal na União Europeia e por comparação cada 

vez mais os portugueses se apercebem destas circunstâncias, bem como, associado às 

escassas e, igualmente, precárias oportunidades de promoção, as quais nem sempre são 

operadas de acordo com os critérios de desempenho. Resultados similares ao presente 

estudo foram, igualmente, encontrados por McIntyre, McIntyre e Silvério (2000), onde 

concluíram que os aspectos relacionados com a carreira (salário e progressão) eram 

geradores de maior insatisfação. Ainda a propósito da satisfação/motivação um estudo 

realizado por Unterweger, Imhof, Mohr, Römpler e Kubik-Huch (2007), num Instituto de 

Radiologia verificou que, no geral, os empregados gostam de trabalhar, não encontraram 

diferenças significativas entre os médicos, técnicos e outras categorias profissionais. Os 

autores referem que os factores mais importantes encontrados para a motivação pessoal 

foram: bom ambiente de trabalho, boa reputação do instituto e reconhecimento pessoal; o 

salário elevado e o bónus de pagamento foram relatados como menos importantes; 

factores como o trabalho de equipa, a comunicação, maior participação nos 

procedimentos, maior apreciação e continuada formação, foram considerados factores 

importantes na melhoria da motivação.  

Foram igualmente encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto 

ao grau de satisfação face às condições físicas de trabalho, relativamente às dimensões 

supervisão e escala total. Na generalidade, os participantes que revelam melhor opinião 

sobre as condições físicas demonstram maior satisfação nas referidas dimensões. Os 

resultados obtidos no nosso estudo vão de encontro às asserções de Heneman e 

Schwab (1985) que postulam que a satisfação no trabalho depende de aspectos 

intrínsecos ao próprio trabalho, nomeadamente as condições físicas, como a 

temperatura, a luminosidade e a higiene, entre outras; e de Arvey, Bouchard, Segal e 

Abraham (1989), Peiró e Prieto (1996) que mencionam que a satisfação no trabalho 

depende também das condições mais específicas, como o equipamento, ferramentas de 
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trabalho e as condições de segurança. De uma forma geral, os trabalhadores valorizam 

as condições de trabalho que possibilitam a ausência de perigosidade e desconforto 

(Locke, 1976).  

  Quanto à hipótese 5 , que previa a existência de diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao grau de satisfação no trabalho em função da frequência com que 

os profissionais têm doenças, dores e/ou indisposições; da prática de exercício físico; do 

consumo de tabaco; de álcool e/ou drogas. Verificou-se que os participantes que não 

consomem ou consomem pouco álcool sugerem maior satisfação no trabalho, não 

existindo, no entanto, resultados com significância estatística em relação às restantes 

variáveis; confirmando-se assim, parcialmente, a hipótese 5. Estes resultados estão em 

conformidade com os estudos desenvolvidos por Haddon, Shuman e Khein (1964) que 

demonstram que existem traços, como o alcoolismo e a hostilidade, que predispõem o 

trabalhador a produzir comportamentos perigosos capazes de provocar acidentes e, 

consequentemente, levar à insatisfação no trabalho.  

Uma pesquisa efectuada por Webb (1994) sobre a relação entre problemas com o 

consumo de álcool, acidentes no trabalho e faltas ao trabalho, relata, entre outros 

aspectos, que indivíduos com baixo grau de satisfação no trabalho têm 2,2 vezes mais 

probabilidades de ter acidentes e ausências ao trabalho relacionadas com o consumo de 

álcool que os restantes trabalhadores. Uma investigação conduzida por Castro (2002) 

sobre álcool e trabalho, com trabalhadores de uma Universidade Pública do Rio de 

Janeiro concluiu que, frequentemente, o comportamento de beber estava relacionado 

com eventos ocorridos no local de trabalho; episódios de recaída, por exemplo, foram 

associados a tais situações. O álcool revelou ser um elemento usado como forma de 

combate ao stress e de socialização no local de trabalho 

Quanto à hipótese 6 , os resultados sugerem que relativamente ao 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 satisfação e motivação no trabalho. Quanto ao motivo das faltas, os participantes 

mais satisfeitos são aqueles que revelam menor índice de doença física e mental. 

Estudos desenvolvidos por Burke (1969,1970, in Locke, 1976) referem correlações 

significativas entre a satisfação/insatisfação e a falta de saúde em geral. Ripon (1987) e 

Robbins (2001) comprovaram que a insatisfação profissional pode trazer consequências 

para a saúde física dos trabalhadores, nomeadamente sintomas como a fadiga, 

enxaquecas, acidentes cardiovasculares, dificuldade em respirar e elevados níveis de 

colesterol. Herzberg et. al., (1959, in Locke, 1976) mencionam sintomas como cefaleias, 
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náuseas ou falta de apetite, após a ocorrência de incidentes, no trabalho, motivadores de 

insatisfação. Na tentativa de sustentar os resultados obtidos, e em concordância com os 

autores supra citados, fomos levados a presumir por um lado, que o facto dos 

profissionais se sentirem satisfeitos com o seu trabalho seja motivo para não faltarem 

deliberadamente ao serviço, por outro o facto dos trabalhadores mais satisfeitos 

apresentarem menor doença física e mental, parece estar associado a algumas 

características dos participantes, serem na sua maioria jovens entre os 20 e 29 anos 

(42,6%), não fumadores (73,5%), que não consomem álcool (42,3%) nem drogas (98,0%) 

e que praticam exercício físico, embora irregularmente (43,6%). O factor idade e tais 

comportamentos parecem estar na origem e/ou contribuírem para um bom nível de saúde 

física e mental, o que lhes vai permitir usufruírem de uma melhor saúde e 

consequentemente faltarem menos ao trabalho. O estado de satisfação e motivação que 

sentem com o trabalho parece permitir-lhes, igualmente, adoecer menos. 

Relativamente ao ano de 2006, constatou-se que os participantes que se 

encontram mais satisfeitos com o salário base apresentam menor número de faltas. Este 

resultado poderá ser explicado pelo facto do Hospital Geral de Santo António oferecer um 

incentivo de produtividade/assiduidade mensal, isto é, todos os trabalhadores de todas as 

categorias profissionais, com Contratos Individuais de Trabalho, têm direito a um 

incentivo que corresponde a cerca de 20% do salário, se não tiverem ausências 

superiores a um dia por mês. Contudo, se os trabalhadores se ausentarem do serviço 

mais de um dia por mês, perdem o direito ao incentivo de trabalho. Quanto ao factor 

idade, observou-se que os participantes mais velhos apresentam menor número de 

faltas. Uma forma de tentar explicar este resultado é presumir que os participantes com 

mais idade possuem, na sua maioria, um nível de responsabilidades mais elevado, e que 

por esse motivo faltem menos ao trabalho. Este resultado vem contrariar um estudo 

realizado neste âmbito, sobre absentismo laboral e factores relacionados, numa 

Instituição da Segurança Social no México, onde concluiu que a maior percentagem de 

absentismo correspondia ao grupo etário dos 41 aos 50 anos de idade (Navarrete-

Escobar, Gómez-López, Gómez-García e Jiménez-Soto, 2005). Todavia, uma pesquisa 

desenvolvida por Reis et al. (2003) com profissionais de enfermagem, refere que os 

homens com mais idade faltam menos ao trabalho do que os mais jovens.   

No presente estudo, constatou-se ainda 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. Na 

tentativa de explicar estes resultados fomos levados a presumir que o facto de uma 

grande maioria dos participantes serem solteiros, e por essa condição, não possuírem 
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responsabilidades acrescidas, seja motivo para faltarem menos ao trabalho. O facto de 

praticarem turnos rotativos diurnos e nocturnos leva-nos a suspeitar que possam ter sido 

os profissionais a escolherem livremente esse horário de trabalho e, por esse motivo, se 

sentirem mais satisfeitos, o que faz com que faltem menos. A literatura sugere que o 

horário flexível pode ser benéfico, na medida em que possibilita aos profissionais 

disporem de tempo para alguns afazeres pessoais (Cobau & Pearson, 1993). O facto de 

não exercerem funções noutras instituições e não fumarem, contribui igualmente para um 

menor número de faltas. Na medida em que podem não sofrer um desgaste acrescido 

provocado pela profissão, nomeadamente derivado de uma excessiva carga horária de 

trabalho. O facto de não fumar sugere, igualmente, um melhor nível de saúde dos 

trabalhadores, daí que apresentem menor absentismo. Quanto ao motivo das faltas em 

2006, e contrariamente ao esperado, 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. Uma forma 

de tentar explicar os resultados obtidos relaciona-se com o facto dos participantes serem 

casados e por essa condição possuírem responsabilidades familiares acrescidas, bem 

como o facto de, na sua maioria, possuírem um contrato individual de trabalho sem 

termo, o que lhes confere maior segurança e lhes permite faltar ao serviço sem receio 

pela perda do emprego. A este propósito, um estudo realizado com enfermeiros concluiu 

que existe relação entre ausência e vínculo ao trabalho, afirma que a estabilidade no 

emprego é um factor que contribui para o absentismo, dado que, pela estabilidade, 

muitos trabalhadores tendem a faltar ao trabalho por qualquer motivo, contrariamente aos 

colegas contratados que temem pela perda do emprego (Reis et al., 2003). O facto de 

não exercerem funções de chefia e apresentarem um bom relacionamento com os 

colegas possibilita, igualmente, maior facilidade de ausência ao serviço, dado que as 

responsabilidades são menores, comparativamente com aqueles que exercem funções 

de chefia, e podem mais facilmente ser asseguradas pelos colegas. Estes resultados 

poderão ainda estar relacionados com uma questão de vulnerabilidade individual, o que 

nos leva a crer que os indivíduos para manterem um bom relacionamento com os seus 

colegas não exteriorizam as suas emoções, evitando desta forma o conflito, tal 

comportamento pode levar à somatização, ou seja, ao aparecimento de sintomas/doença 

física. 

Foram igualmente encontradas associações estatisticamente significativas 

relativamente ao absentismo e condições de trabalho, quanto ao estado civil, sendo os 

participantes que vivem em união de facto a atribuir um maior índice de absentismo às 

más condições de trabalho; confirmando-se assim, parcialmente, esta hipótese. A este 
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propósito, Heneman e Schwab (1985) postulam que a satisfação no trabalho depende 

dos aspectos intrínsecos ao próprio trabalho: grau de experiência do trabalho, 

remuneração e as condições físicas de trabalho (temperatura, luminosidade, higiene, 

entre outras), para Arvey, Bouchard, Segal e Abraham (1989), Peiró e Prieto (1996) a 

satisfação no trabalho depende também das condições de trabalho mais específicas 

(equipamentos e ferramentas de trabalho, condições de segurança, localização e 

inserção da organização no meio local). Quando estas condições não se encontram 

presentes, é possível que exista um grau mais elevado de absentismo entre os 

profissionais.  

Em suma, como se pode verificar, confirma-se a hipótese 4. Quanto às demais 

hipóteses (1, 2, 3, 5 e 6) confirmam-se parcialmente, ocorrendo algumas dimensões da 

satisfação no trabalho com significância estatística, conforme descrito anteriormente. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto ao grau 

de satisfação no trabalho em função do sexo; tempo de serviço; exercício da actividade 

profissional noutras instituições; número médio total de horas que trabalha nesta 

instituição e noutras instituições por semana; relacionamento com os colaboradores, no 

caso de exercer funções de chefia; relação com os familiares com quem coabita; 

frequência com que o trabalhador tem doenças, dores e/ou indisposições; prática de 

exercício físico; consumo de tabaco e drogas. Estes resultados estão em conformidade 

com investigações realizadas no âmbito da diferença de géneros que concluíram que não 

existem diferenças significativas entre a satisfação profissional do sexo feminino e a 

satisfação profissional do sexo masculino, (Gutek, 1993; Green, Ross & Weltz, 1999). De 

salientar porém, que os resultados encontrados na literatura não são unânimes. São 

vários os estudos que sustentam que são as mulheres, em diversas actividades 

profissionais, que apresentam maiores níveis de satisfação (Simoens, Scott & Sibbald, 

2000; Galdeano, 2001; Dolan e Gosselin, 2001). Pesquisas realizadas por Al-Ma’aitah, 

Cameron, Horsburg e Armstrong-Stassen (1999) sobre satisfação no trabalho, turnover e 

burnout, numa amostra de 479 enfermeiros da Jordânia, concluíram que são os 

elementos do sexo feminino que apresentam mais indicadores de satisfação no trabalho. 

Todavia, outros estudos sugerem que são os homens que apresentam maior grau de 

satisfação com o trabalho (Graça, 2000; Fricko & Beehr, 1992). 

Quanto à relação com os familiares, contrariamente aos resultados do presente 

estudo, Kohrnauser (1965) encontrou fortes correlações entre a satisfação no trabalho e 

a satisfação com a família. Uma pesquisa realizada sobre as exigências do trabalho de 

enfermagem e conflitos trabalho/família, concluiu que a carga excessiva de trabalho e 

horários de trabalho irregulares eram os preditores mais significativos de conflitos 
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trabalho/família, que por sua vez se encontravam associados a baixa satisfação com o 

trabalho e com a vida (Yildirim, D., Aycan, Z., 2008).  

No que respeita às questões relacionadas com a saúde são os estudos de Ripon 

(1987) e Robbins (2001) que sugerem que a satisfação/insatisfação profissional pode 

trazer consequências para a saúde física dos trabalhadores, tais como a fadiga, 

enxaquecas, acidentes cardiovasculares, dificuldade em respirar e elevados níveis de 

colesterol, sintomas mais frequente nos trabalhadores insatisfeitos.      

Quanto ao exercício da actividade profissional noutras instituições, de salientar 

que na literatura consultada não foram encontrados estudos que relacionassem a 

satisfação no trabalho com o exercício da actividade profissional noutras instituições. No 

entanto, decidiu-se considerar a presente hipótese, dado que esta variável assumiu um 

papel relevante no contacto estabelecido com a população em estudo durante os 

momentos passados no hospital. Investigações conduzidas por Jenkins e House (1971, 

1974, in Serra, 2002), verificaram que possuir dois trabalhos a tempo inteiro ou trabalhar 

um número excessivo de horas, estão associados com maior morbilidade e mortalidade 

por Doença Cardíaca Coronária (DCC). Russek e Zohmam (1958, in Sutherland & 

Cooper, 1990) constataram que em 100 jovens com DCC, 40% trabalhava mais de 60 

horas semanais e 25% possuía dois empregos diários e um adicional. 

Relativamente ao número médio total de horas de trabalho na instituição e noutras 

instituições por semana, um estudo realizado por Prado (2005), com 224 trabalhadores 

estudantes (a maior parte de organizações privadas), sobre salário, jornada de trabalho e 

percepção de suporte organizacional como antecedentes das formas de satisfação no 

trabalho, concluiu que a percepção de suporte organizacional aparece como forte 

preditora da satisfação no trabalho. O salário tem influência na satisfação, embora de 

forma pouco significativa e a jornada de trabalho não apresenta relevância. O que 

significa que a quantidade de horas trabalhadas pode não interferir com a satisfação no 

trabalho. O referido estudo salienta ainda que um trabalhador pode ter uma carga horária 

excessiva e, no entanto, estar satisfeito com o seu trabalho ou, pelo contrário, pode 

trabalhar um número reduzido de horas e sentir-se insatisfeito. Estes resultados poderão 

explicar os dados obtidos na presente investigação, uma vez que não foram encontradas 

diferenças significativas quanto ao grau de satisfação no trabalho em função do número 

médio total de horas de trabalho na instituição e noutras instituições por semana. 

No que concerne à prática de exercício físico, apesar de no presente estudo não 

se encontrarem diferenças estatisticamente significativas, pesquisas realizadas neste 

âmbito sugerem que a boa condição física dos profissionais e as actividades recreativas 

reduzem o absentismo e o stress, aumentam a satisfação no trabalho e tornam as 
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pessoas mais saudáveis (Tylczak, 1993). Estudos desenvolvidos no âmbito clínico 

comprovam os benefícios que a prática regular de exercício físico traz para o indivíduo, 

esclarecem que não se trata apenas de benefícios para a saúde física, mas que melhora 

igualmente o bem-estar psicológico (Serra, 2002). Uma revisão de literatura efectuada 

por Rabin (1999), salienta que a prática regular de exercício físico atenua o impacto 

negativo do stress sobre o sistema imunitário. Acrescenta ainda que um programa regular 

de exercício físico mantido ao longo da vida pode diminuir o risco de doenças malignas, 

cerebrovasculares e cardiovasculares. Blumenthal, William, Needdels e Wallace (1982) 

confirmaram que em pessoas adultas saudáveis, de meia-idade, após a introdução de um 

programa de dez semanas de marcha e de jogging, se verificava uma melhoria na 

ansiedade-traço e na ansiedade-estado que previamente demonstravam. Cotton (1990), 

concluiu que as pessoas que praticavam exercício físico regular, adequado à sua 

capacidade física e idade, quando confrontadas com circunstâncias de elevado stress, 

desenvolvem um número menor de problemas de saúde física ou mental, do que aqueles 

que não praticam exercício algum. Wesley Sime (1984, in Bishop, 1994) comprovou que 

a prática de exercício físico contribui para reduzir os estados de ansiedade e de 

depressão, e melhora o bem-estar do indivíduo. Falkenberg (1987) refere que o exercício 

físico regular reduz as consequências fisiológicas nas situações de stress. A longo prazo, 

contribui para diminuir a predisposição para a angústia e depressão e, a curto prazo, 

melhora o estado de ânimo. Petruzzello e Landers (1994) constataram que 15 minutos de 

exercício físico são suficientes para reduzir o estado de ansiedade em que um indivíduo 

se encontra. Salmon (1993) após uma revisão de estudos, concluiu que em indivíduos 

que realizam um exercício físico regular, a prática de exercício contribui para incrementar 

emoções positivas ou atenuar emoções negativas. 

Quanto ao consumo de álcool, tabaco e drogas, não se encontraram diferenças 

significativas relativamente ao tabaco e drogas, todavia são várias as investigações 

efectuadas neste âmbito. Um estudo longitudinal realizado por Miller, Ninonuevo, Klamen, 

Hoffmann e Smith (1997) com 2.029 pacientes com dependência de álcool e drogas, 

encontrou correlações significativas entre a participação num pós-tratamento continuado 

e a redução das taxas de absentismo no trabalho. Silva, Malbergier, Stempliuk e Andrade 

(2006), numa pesquisa efectuada sobre consumo de álcool e drogas entre estudantes 

universitários (n=926), concluíram que os alunos que consomem álcool, tabaco e drogas 

ilícitas apresentam maior assiduidade a centros académicos e associações desportivas, 

do que aqueles que não consomem estas substâncias. Estudos desenvolvidos por 

Andrade, et al. (1997) referem a prevalência do uso de drogas ilícitas entre estudantes 

universitários e identificaram o álcool e o tabaco como as substâncias mais consumidas.  



 

 143 

No que respeita ao tempo de serviço, não se encontraram, igualmente, diferenças 

significativas. Contudo, um estudo comparativo da satisfação no trabalho entre empresas 

japonesas e americanas, confirma que, a antiguidade é um agente potenciador da 

satisfação profissional, dado que esta se encontra frequentemente associada a 

categorias profissionais de grande exigência e, consequentemente, melhor 

recompensadas. Constatou ainda que os trabalhadores com mais tempo de serviço são, 

habitualmente, os que têm mais idade, pelo que não sentem grande necessidade de 

mudança de empresa ou profissão (Balaban & Bruce, 1996). 

 De salientar que durante a realização deste trabalho foram encontradas algumas 

limitações que devem ser evitadas em futuras investigações. O facto de se ter utilizado 

uma metodologia de questionário de auto-relato, a qual apresenta alguns limites, 

nomeadamente: (1) possíveis defeitos de amostragem – não aleatória nem 

representativa; (2) o formato dos questionários – podem não ser atractivos para todos os 

indivíduos; (3) o próprio contexto onde são administrados os questionários; (4) o sexo do 

investigador e a forma como obtém a colaboração e (5) existe sempre a possibilidade de 

um pequeno número de participantes não responder de forma directa e sincera (Pinto, 

1990). Contudo, apesar das limitações que os questionários de auto-relato apresentam, o 

uso de tal metodologia mostrou-se inevitável. Outras limitações encontradas prendem-se 

com o facto do absentismo ter sido avaliado, unicamente, por variáveis qualitativas e com 

a generalização dos resultados. Tendo em conta a especificidade do contexto onde foi 

realizada a investigação e a utilização de um número reduzido de participantes, leva a 

que os resultados obtidos sejam analisados com a devida precaução, não permitindo por 

esse motivo retirar conclusões de generalização em relação à população em estudo. 

Outra limitação encontrada prende-se com o facto de se tratar de um estudo transversal.  

Por último, é ainda provável que a relação entre a satisfação no trabalho e o 

absentismo seja também o resultado de variáveis moderadoras indeterminadas nesta 

investigação por limitações do próprio trabalho, como por exemplo as características de 

personalidade e os problemas psicopatológicos.  

 Não obstante a existência de abundantes pesquisas realizadas neste âmbito, 

salienta-se a necessidade de estudos ulteriores, sobretudo de natureza longitudinal, no 

sentido de possibilitar uma maior sustentação dos estudos já realizados, bem como, 

relacionar outras variáveis que poderão levar a novas descobertas no âmbito da 

satisfação e do absentismo no trabalho. Deste modo seria útil que em futuras 

investigações se considerassem formas de avaliação do absentismo mais adequadas, 

bem como alargar o estudo da satisfação e do absentismo no trabalho a outros contextos 

organizacionais. 
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3. Conclusão  

 

As instituições hospitalares apresentam, actualmente, uma preocupação 

constante em oferecer cuidados de saúde cada vez mais qualificados à pessoa doente. 

Todavia, para a concretização desse objectivo é necessário recorrer a uma estrutura 

física eficaz, possuir recursos materiais, de planeamento e de gestão, bem como um 

sistema adaptado aos recursos humanos, principalmente aos profissionais de saúde 

(Maia, 1999). A qualidade dos serviços no âmbito da saúde constitui uma preocupação 

que nos envolve a todos. Em Portugal e nos outros países da Europa, os sistemas de 

saúde, defrontam-se com pressões cada vez maiores, no sentido de prestar à sociedade 

serviços de saúde com melhor qualidade. As reformas que se verificam apresentam 

novas políticas de gestão que têm em vista a implementação dessas melhorias na 

qualidade dos serviços de saúde, bem como o controlo de custos (Ganopa, 2003). 

A realização de um estudo sobre a importância da satisfação no local de trabalho 

para o absentismo, alargado a vários grupos de profissionais do Hospital Geral de Santo 

António, permitiu-nos conhecer a realidade por eles vivida no trabalho e identificar 

algumas variáveis independentes que mais influenciam a satisfação no trabalho, 

nomeadamente o absentismo. Com o presente estudo foi nosso propósito encontrar 

resposta a algumas questões que envolvem a problemática do absentismo, esperando 

contribuir desta forma, para que no futuro possam ser implementadas estratégias que 

possibilitem um aumento da satisfação no trabalho e, consequentemente, uma 

diminuição do absentismo. Melhorar a qualidade de vida dos profissionais é melhorar 

também a qualidade de vida dos seus utentes.  

No que respeita às análises efectuadas com o propósito de comprovar as 

hipóteses formuladas, verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas 

quanto ao grau de satisfação no trabalho em função da idade, do estado civil, das 

habilitações literárias, 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 indivíduo 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 
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McCormick (2000). Quanto ao estado civil, são os participantes solteiros que demonstram 

maior satisfação em relação aos seus colegas de trabalho, enquanto que os participantes 

que vivem em união de facto apresentam maior satisfação relativamente ao 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 de 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. Resultados similares foram 

encontrados por Dwyer, Jamieson, Moxham, Austen e Smith (2007). Os resultados da 

presente investigação demonstraram também que os participantes que exercem funções 

de chefia revelam maior grau de satisfação quanto à dimensão caracterização do 

trabalho actual. Resultados análogos foram também 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. Os participantes que revelam 

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. Os estudos de 

McIntyre, McIntyre & Silvério (2000); Unterweger, Imhof, Mohr, Römpler e Kubik-Huch 

(2007); Haddon, Shuman e Khein (1964), Webb (1994) e Castro (2002) referem 

resultados semelhantes. 

Recorreu-se ainda ao teste do Qui-quadrado, no sentido de caracterizar o 

absentismo. Os resultados sugerem que relativamente ao 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 participantes mais 

satisfeitos são aqueles que revelam menor índice de doença física e mental. Resultados 

similares foram encontrados nos estudos de Burke (1969,1970, in Locke, 1976); Ripon 

(1987) e Robbins (2001); Herzberg et. al., (1959, in Locke, 1976). 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 
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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. Foram igualmente encontradas associações estatisticamente 

significativas quanto ao estado civil e condições de trabalho, sendo os participantes que 

vivem em união de facto a atribuir um maior índice de absentismo às más condições de 

trabalho. 

Estas constatações vêm reforçar por um lado, a asserção de Vala et al., (1994) 

que sugerem que a satisfação no trabalho assume um papel preponderante porque, 

implícita ou explicitamente, é associada a factores de sucesso profissional, produtividade 

e de realização pessoal dos indivíduos. Por outro, como Tylczak (1993) refere o 

absentismo é um problema real que acarreta inúmeros custos às organizações, a sua 

problemática assenta numa infinidade de factores que se encontram inter-relacionados. 

Não existe, por isso, um programa perfeito de luta contra o absentismo. Contudo existem 

alguns princípios básicos que resultam na diminuição do problema. Os programas anti-

absentismo proporcionam uma oportunidade excelente de reduzir a taxa de absentismo e 

aumentar a rentabilidade, desde que efectuados de acordo com as necessidades 

específicas de cada organização. O que significa que os dados, do presente estudo, 

revelam 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. A nível 

político-social, a implementação deste tipo de programas favorece o aumento da 

produtividade/rentabilidade, promove a diminuição de custos relacionados com o 

absentismo, bem como a diminuição de custos com problemas de saúde decorrentes da 

actividade profissional. 

 

 

 

 

 

 



 

 147 

Referências  

 

Adams, J. S. (1963). Toward an understanding of inequity. Journal of Abnormal 

and Social Psychology, 67, 422-436. 

 

Adams, J. S. (1965). Advances in experimental social psychology. In Berkowitz, L. 

(Eds.). New York: Academic Press. 

 

Adams, J. S. & Freedman, S. (1976). Equity theory revisited: Coments and 

annotated bibliography. Advances in experimental social psychology. In Berkowitz, L. & 

Walsters. New York: Academic Press. 

 

Alexandre, N. M. C. (1987). Avaliação de determinados aspectos ergonómicos no 

transporte de pacientes. Dissertação de Mestrado em Enfermagem apresentada na 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo. 

 

Almeida, L. S. & Freire, T. (1997). Metodologia da Investigação em psicologia e 

educação. Coimbra: APPORT. 

 

Al-Ma’aitah, R., Cameron, S., Horsburg, E. & Armstrong-Stassen, M. (1999). 

Predictors of job satisfaction, turnover and burnout in female and male Jordanian nurses. 

Canadian Journal of Nursing Research, 31 (3), 15-30. 

 

Alves, A. R. A. (1995). Avaliação diagnostica dos índices de absenteísmo da 

equipe de Enfermagem de um Hospital de Ensino. Fortaleza. 

 

Andrade, A. G., Queiroz, S., Villaboim, R. C. M., César C. L. G., Alves, M. C. G. 

P., Bassit, A. T., et al (1997). Uso de alcool e drogas entre alunos de graduação da 

Universidade de São Paulo. Revista ABP-APAL, 19 (2), 53-9. 

 

Arvey, R., Bouchard, T., Jr. Segal, N. &  Abraham, L. (1989). Job Satisfaction: 

Environmental and genetic components. Journal of Applied Psychology, 74, 187-192. 

 

Atchinson, T. J. & Lefferts, E. A. (1972). The prediction of turnover using 

Herzberg’s job satisfaction technique. Personnel Psychology. 

 



 

 148 

Balaban, S. & Bruce, R. (1996). A personal perspective on Job satisfaction in 

American and Japonese companies. Retirado em 4 de Janeiro, 2008, de 

http://cbpa.Louisville.edu/brucerflct 600/suchen.html. 

 

Balzer, W.K., Kihm, J. A., Smith, P. C., Irwin, J. L., Bachiochi, P. D., Robie C., 

Sinar, E. F., Parra, L. F. (1997). Users´Manual for the Job Descriptive Índex (JDI; 1997 

Revision) and the Job In General (JIG) Scales. Bowling Green State University. 

 

 Barnowe, J. T., Mangione, T. W. & Quinn, R. P. (1972). The relative importance of 

job facets as indicated by an empirically derived model of job satisfaction. Unpublished 

report, survey report, survey research center. University of Michigan: Ann Arbor.  

 

 Bravo, R. S. (1992). Técnicas de Investigation Social: Teoria y ejercicios. Madrid: 

Editorial Paraninfo.  

 

Bennett, J. (1999). An analysis of attitudes toward measures of job satisfaction 

related to identified factors of paramedic education. Retirado em 4 de Janeiro, 2008, de 

http://www2.widener.edu/erg0001/Dissertations/will.html. 

 

Berkowitz, L. (1980). A survey of social psychology. New York: Rinehart and 

Winston. 

 

Bishop, G. D. (1994). Health Psychology: Integrating Mind and Body. Boston: Allyn 

and Bacon. 

 

Blumenthal, J. A., William, R. S., Needdels, T. ,L. & Wallace, A. G. (1982). 

Psychological changes accompanying aerobic exercise in healty middle-aged adults. 

Psychosomatic Medicine, 44, 526-529. 

 

Brace, N.; Kemp, R. & Snelgar, R. (2003). SPSS for Psychologists. New York: 

Palgrave Macmillan. 

 

Bravo, M., Peiró, J. & Rodríguez, I. (1996). La Satisfaccion Laboral. In J. M. Peiró 

& Prieto (Eds.). Tratado de Psicologia del Trabajo, 341-394. Madrid: Sintesis, S.A.. 

 



 

 149 

Brayfield, A. H. & Crockett, W. H. (1995). Employee attitudes and employee 

performance. Psychological Bulletin. 

 

Bulhões, I. (1986). Enfermagem do trabalho. Rio de Janeiro: IDEAS, 2, 463. 

 

Canavarro, J. (2000). Teoria e paradigmas organizacionais. Lisboa: Quarteto.  

 

Castro, K. C., (2002). Álcool e Trabalho: Uma Experiência de Tratamento de 

Trabalhadores de uma Universidade Pública do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado 

em Saúde Pública apresentada na Escola de Saúde Pública – Fundação Oswaldo Cruz – 

Sub-área Saúde, Trabalho e Ambiente: Rio de Janeiro. 

 

Chadwick-Jones, J. K. (1969). Automation and behaviour. New York: Willey. 

 

Cherington, D. J. (1989). Organizational behavior. Boston: Simon & Shuster 

 

Chiavenato, I. (1994). Recursos Humanos na Empresa. São Paulo: Editora Atlas. 

  

Clifton, J., Bradley, C., Cadeliña, R., Hsiang, Y. (2007). The effect of clinical 

academic service contracts on surgeon satisfaction. Can J Surg., 50 (3),175-80.  

 

Cobau, G. & Pearson, S. (1993). Absentismo. Lisboa: Gradiva – Publicações, Lda. 

 

CooK, J., Hepworth, S., Wall, T. & Warr, P. (1981). The experience of work. 

London: Academic Press. 

 

Cooper, R. (1970). Memorandum on motivation. England: School of Business 

Studies. University of Liverpool. 

 

Cotton, D. H. G. (1990). Stress Management: an integrated approach to therapy. 

New York: Brunner- Mazel Publishers. 

 

Couto, H. A. (1987). Temas de saúde ocupacional. Colectânea dos cadernos 

ERGO, 432. 

 



 

 150 

Danatro. D. (1997). Ausentismo laboral de causa médica en una institucion 

pública. Rev. Med. Uruguay, 13 (2), 101-9. 

 

Davis, K. (1981). Human behavior at work: Human relations and organizational 

behavior. New York: McGraw-Hill. 

 

Defrenne, J. & Delvaux, C. (1991). Le management de l’incertude. Bruxelles: Bock 

Université.   

 

DeMeuse, K. P. (1985). Um compêndio de medidas frequentemente usadas no 

psychology de industrial/organizational. O Psicólogo Industrial-Industrial-Organizational, 

23, 53-59. 

 

Dolan, S. & Gosselin, E. (2001). Job satisfaction and life satisfaction: analysis of a 

reciprocal model with social demographic moderators. Journal of Economics Literature 

Classification, 23, 1-24. 

 

Dwyer, T., Jamieson, L., Moxham, L., Austen, D., Smith, K. (2007). Evaluation of 

the 12-hour shift trial in a regional intensive care unit. Journal Nurs Manag. 15 (7), 711-20. 

 

Estry-Behar, M. Fouchain, F. (1986). Les Troubles du Sommeil du Personelle 

Hospitalier Efectuant un Travail de Nuit Continu. Archive Professional. 47, 3. 

 

Evans, P. D. & Bartolomé, F. (1984). The changing Picture of the relationship 

between career and family. Journal of Occupational Behavior, 5, 95-99.  

 

Falkenberg, L. E. (1987). Employee fitness programes: Their impact on the 

employee and the organization. Academy of Management Review, 12, 511-522. 

 

Ferreira, T. J. (1999). Saúde de quem trabalha em saúde: enfermeiros e stress no 

trabalho em toxicodependência. Dissertação de Mestrado em Psicologia apresentada na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto: Porto. 

 

Ferreira, J. M. C., Neves, J., Abreu, P. N. & Caetano, A. (1996). Psicossociologia 

das Organizações. Lisboa. 

 



 

 151 

Festinger, L. A. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston: ILL, Row & 

Peterson. 

 

Fisher, C. (1985). Source of performance variance as a moderator of Job 

Satisfaction – job performance relation ship. International Journal of Psychology, 20, 169-

178. 

 

Fleishman, E. A. & Harris, E. F. (1962). Patterns of leadership behaviour related to 

employee grievances and turnover. Personnel Psychology, 15, 43-56. 

 

Francés, R. (1981). La satisfaction dans le travail et l’emploi. Paris: PUF.  

 

Fraser, T. M. (1983). Human stress, work and Job satisfaction: a critical approach. 

Germany: Internacional Labour Office.  

 

Fricko, Y. & Beahr, T. (1992). A longitudinal investigation of interest congruence 

and gender concentration as predictors of Job satisfaction. Personnel Psychology, 45, 99-

117. 

 

Ford, R. N. (1969). Motivation through the work itself. New York: American 

Management Association. 

 

Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (1997). 

A prevenção do absentismo no trabalho: sinopse de investigação. Luxemburgo: Serviço 

das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 44. 

 

Galdeano, A. (2001). Gender differences in Job satisfaction and labour market 

participation: UK evidence from propensity. Communication presented at the European 

Association of Labour Economists. Annual Conference in Jyaskyla, September, 13th – 

16th. 

 

Ganopa, C. (2003). Saúde: na base da construção da Qualidade de vida. Revista 

do Instituto da Qualidade na Saúde, 5. 

 

Graça, L. (1999). O Processo de Adoecer, Faltar e Voltar ao Trabalho. The 

Process of Becoming Ill, Leaving from, and   Returning to Work . 



 

 152 

 

Graça, L. (2000). A satisfação profissional dos médicos de família no SNS. Textos 

sobre saúde e trabalho. Semana médica, 48, 2-8.  

 

Graça, L. & Faria, M. (1993). Em foco: O ano Europeu da Segurança, Higiene e 

Saúde no local de trabalho. Revista Portuguesa de Saúde pública, 11, 15-20. 

 

Green, t., Ross, J. & Weltz, J. (1999). Job Satisfaction and Organizational  

Commitment. In C. L. Cooper & I.T. Robertson (Eds.). International Review of Industrial  

Psychological, 157-188. New York: John Willey & Sons.  

 

Griffin, R. W. & Bateman, T. S. (1986). Job satisfaction and organizational 

commitment. In C. L. Cooper & I. Robertson (Eds.). International Review of Industrial and 

Organizational  Psychology. New York: John Willey & sons. 

 

Gutek, B. (1993). Changing the status of women in management. Applied 

Psychology: An International Review, 42, 365-374.  

 

Hackman, J. R. & Lawler, E. E. (1971). Employee reactions to job characteristics. 

Monograph. Journal of Applied Psychology, 55, 259-286. 

 

Haddon, W., Suchman, E. A. & Klein, D. (1964). Accident Research. New York: 

Harper and Row.  

 

Harrison, D. A. & Martocchio, J. J. (1998). Time for absenteeism: 20-year review of 

origins, offshoots and outcomes. Journal of management, 24 (3), 305-351.  

 

Harpaz, I. (1983). Job satisfaction. Theoretical perspectives and a longitudinal 

analyses. New York: Libra Publishers.  

 

Heneman, H. & Schwab, D. (1985). Pay Satisfaction: its multidimensional nature 

and measurement. International Journal of Psychological, 20, 129-141. 

 

 Hersey, R. B. (1952). Emotional factors in accidents. In H. M. Karn & B. H. Gilmer 

(Eds.). Readings in industrial and business psychology, 211-217. New York: McGraw-Hill. 

 



 

 153 

Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. Cleveland: World Publishing 

Company.   

 

Herzberg, F. Mausner, B.  Peterson, R. O. & Capwell, D. F. (1957). Job attitudes: 

Review or Research and Opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh.  

 

Herzberg, F. Mausner, B. & Snyderman, B. B. (1959). The motivation to work. New 

York: John Willey & Sons.     

 

Huczynski, A. & Buchanan, D. (2001). Organizational behavior (4th Ed.). London: 

Prentice Hall. 

 

Hulin, C. L. & Blood, M. R. (1986). Job enlargement, individual differences and 

worker respondes. Psychological Bulletin, 69 (1), 41-68.  

 

Ilghen, D. R. & Hollenback, J. (1977). The role of job satisfaction in absence 

behaviour. Organizational Behaviour and Human Performance, 19, 148-161. 

 

Ingham, G. K. (1970). Size of industrial organization and work behavior. England: 

Cambridge University Press. 

 

Ironson, G. H., Smith, P. C., Brannick, M. T., Gibson, W. M. & Paul, K. B. (1989). 

Construção de um “trabalho” na escala geral: Uma comparação de medidas globais, 

compostas e específicas. Jornal do psychology aplicado, 74, 1-8. 

 

Judge, T. A., Kluger, A. N., Locke, E. A. & Durham, C. C. (1998). Dispositional 

effects on job and life satisfaction: The role of core evaluations. Journal of Applied 

Psychology, 83 (1), 17-34. 

 

Kanfer, R. (1990). Motivation theory and industrial and organizational psychology. 

In Dunnette, M. D. & Laeta, M. H. (Eds.), Handbook of industrial & organizational 

psychology. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, Inc.  

 

Katzell, R. A. (1964). Personal values, Job satisfation, and Job behavior. In Borow, 

H. (Eds.). Man in a world of work. Boston: Hougton Mifflin. 

 



 

 154 

Kornhauser, A. W. (1965). Menthal health of industrial worker. A detroit study. New 

York: Wiley. 

 

Landy, F. J. (1978). An opponent process teory of job satisfation. Journal of 

Applied Psychology, 63, 533-547. 

 

Lawler, E. E. (1973). Motivation in work organizations. Monterey: Wadsworth. 

 

Lawler, E. E. (1995). Satisfaction and behaviour. In: Staw, B. M. (Ed.). 

Psychological dimensions of organizational behaviour. Englewood cliffs: Prentice Hall. 39-

49. 

 

Lemos, F. (1994). Fisiologia do sono. Psiquiatria Clínica, Coimbra. 15, 4. 

 

Likert, R. (1961). New patterns of management. New York: McGraw-Hill. 

 

Lima, M. (1993). Atitudes. In Vala, J. & Monteiro, B. (Coord.), Psicologia Social. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 167-199. 

 

Link, B. G., Lennon, M. C. & Dohrenwend, B. P. (1989). Some Characteristics of 

Occupations as Risk or Protective Factors for Episodes of Major Depression and 

Nonaffective Psychotic Disorder in Adversity, Stress and Psychopathology. B.P. 

Dohrenwend (Eds.). New York, Oxford: Oxford University press.  

 

Locke, E. A. (1969). What is job satisfation?. Organizational Behavior and Human 

Performance. 4, 309-336. 

 

Locke, E. A. (1973). Satisfiers and dissatisfiers among white collar and blue collar 

employees. Journal of Applied Psychology, 58, 67-76. 

 

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfation. In Dunette, M.D. 

(Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology. Skokie: Rand Mcnally. 

 

Maher, J. R. (1971). New perspectives in job enrichment. New York: Van 

Nostrand. 

 



 

 155 

Mallada, R. F. J. (1996). La gestion del absentismo laboral. Madrid: Montecorvo. 

 

Maroco, J. (2003). Análise estatística – com utilização do SPSS. Lisboa: Edições 

Sílabo.  

 

Martinez, M. C., Paraguay, A. I. & Larrote, M. R. (2004). Relação entre satisfação 

com aspectos psicossociais e saúde dos trabalhadores. Revista Saúde Pública, 38 (1), 

55-61. 

 

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row. 

 

McCormick, C. (2000). A study of job attitudes (job satisfaction, organizational 

commitment and career commitment) and career adaptability of the members of the 

library and information science profession. Retirado em 4 de Janeiro, 2008, de 

http://www.vla.org/programs/MLAVLASummary.html. 

 

McCormick, E. J. & Ilgen , D. R. (1980). Industrial pychology. Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall. 

 

McDonald, J. M. & Shaver, A. V. (1981). An Absenteeísm Central Program. J. 

Nurs, 11 (5), 13-18.   

 

McIntyre, T. M., McIntyre, S. E. & Silvério J. (2000). Estudo Aprofundado da 

Satisfação Profissional, Stress e Recursos de Coping dos profissionais dos Serviços de 

Saúde na Região Norte. Estudo realizado no âmbito do protocolo estabelecido entre a 

Administração Regional de Saúde do Norte e a Universidade do Minho. 

 

Miguez, J. (1984). Absences, Absences volontaires, absentéismes: de la 

problemátique à la méthodologie. These de doctorat en Psycohologie. Université 

Catholique de Louvain, Louvain -la-Neuve.  

 

Miguez, J. (1987). Satisfação no trabalho e comportamentos de ausência. Revista 

de Psicologia e Ciências da Educação, 2, 17-35. 

 

Miguez, J. & Bonami M. (1988). Comportamentos de ausência, quadros de análise 

e suas operacionalizações. Cadernos de Ciências Sociais, 6, 3-29. 



 

 156 

 

Miller, J. & Wheeler, K. (1992). Unraveling the mysteries of gender differences in 

intentions to leave the organization. Journal of Organizational Behavior, 13, 465-478.  

 

Miller, N. S., Ninonuevo, F. G., Klamen, D. L., Hoffmann, N. G., Smith, D. E. 

(1997). Integration of treatment and posttreatment variables in predicting results of 

abstinence-based outpatient treatment after one year. Journal of Psychoactive Drugs. 

Special issue: Integration of addiction medicine: Education, treatment and research, 29(3), 

239-248.  

 

Minner, J. (1992). Industrial-organizational psychology. Singapore: McGraw-Hill 

International Editions.  

 

Mottaz, C. (1984). Gender differences in work satisfaction. Human Relations, 37, 

985-1004.  

 

 Muchinsky, P. M. (1990). Psychology applied to work. Belmont: Wadsworth. 

 

Nascimento, G. M., (2003). Estudo do absenteísmo dos trabalhadores de 

enfermagem em uma unidade básica e distrital de saúde do município de Ribeirão Preto. 

Dissertação de Mestrado em Enfermagem Fundamental apresentada na Universidade de 

São Paulo: Ribeirão Preto. 

 

Navarrete-Escobar A, Gómez-López VM, Gómez-García R, Jiménez-Soto M. 

(2005). Labor absenteeism in a social security institution and some related factors. Rev 

Med Inst, 43(5),373-6.   

 

Neves, A. L. (2002). Motivação para o Trabalho. Lisboa: Editora RA. 

 

Nogueira, D. P. & Azevedo, C. A. B. (1982). Absentismo por doença em mulheres. 

Revista de saúde ocupacional, 38 (10), 48-51.  

 

Nogueira, D. P. & Laurenti, R. (1975). Absenteísmo por doença em mulheres. 

Revista de saúde pública, 9, 393-9.  

 



 

 157 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT. (1991). Enciclopedia de Salud. 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, 1, 5-11. 

 

Oliveira, E. B. (2004). Análise da produção científica da vertente saúde do 

trabalhador de enfermagem: Subjectividade e trabalho. Revista Enfermagem UERJ, 12. 

 

Peiró, J. M. & Prieto, F. (1996). Tratado de Psicologia del trabajo. Madrid: Editorial 

Síntesis. 

Peretti, J. M. (1997). Recursos humanos. Lisboa: Edições Sílabo. 

 

Pines, A. & Aronson, E. (1989). Career Burnout: Causes and Cures (pp. 80-96). 

New York: The Free Press. 

 

Pinto, A. C.(1990). Metodologia investigação psicológica. Porto: Edições Jornal de 

Psicologia. 

 

Petruzzelo, S. J. & Landers, D. M. (1994). Varying the duration of acute exercise: 

implications for changes in affect. Anxiety, Stress and Coping, 6, 301-310. 

 

Pond, S. & Geyer, P. (1991). Differences in the relation between Job Satisfaction 

and perceived work alternatives among older and blue-collar worker. Journal of vocational 

behaviour, 39, 251-262.  

 

Porter, L. W. (1961). A study of perceived need satisfation in bottom and middle 

management jobs. Journal of Applied Psychology, 45, 1-10. 

 

Porter, L. W. (1962). Job attitudes in management: Perceived deficiences in need 

fulfillment as a function of job level. Journal of Applied Psychology, 46, 375-384. 

 

Porter, L. W. & Steers, R. M. (1973). Organiztional, work and personal factors in 

employee turnover and absenteeism. Psychological Bulletin, 80 (2), 151-176. 

 

Prado, C. G., (2005). Investigando a Saúde Mental de Trabalhadores: As 

Relações entre Suporte Organizacional, Satisfação e sentimento de prazer e sofrimento 



 

 158 

no Trabalho. Dissertação de Mestrado em Psicologia apresentada na Universidade 

Federal de Uberlândia: Uberlândia. 

 

Quick, T. C. & Lapertosa, J. B. (1982). Análise do absenteísmo em Usina 

Siderúrgica. Revista Brasileira Saúde Ocupacional, 18 (69), 65-70. 

 

Rabin, B. S. (1999). Stress, Immune Function, and Health: the connection. New 

York: Wiley-Liss. 

 

Ramos, Marco (2001). Desafiar o desafio. Prevenção do Stresse no Trabalho. 

Lisboa: Editora Rh (1ª ed.). 

 

Reis, R. J. et al. (2003). Factores Relacionados ao Absentismo por Doença em 

Profissionais de Enfermagem. Revista de Saúde Pública, 37, 5. 

 

Ripon, A. (1987). Satisfaction et implication dans le travail. In Lévy-Leboyer & 

Spérandio (Eds.). Traité de Psychologie du Travail. Paris : PUF. 

 

Robbins, S. (1999). Comportamento Organizacional (8ª edição). Rio de Janeiro: 

LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A..  

 

Robbins, S. (2001). Organizational behaviour. New Jersey: Prentice Hall.  

 

Rosa, L. (1994). Cultura Empresarial – motivação e liderança. Lisboa: Editorial 

Presença. 

 

Salancik, G. & Pfeffer, J. (1977). An examination of need satisfation models of job 

satisfation. Administrative Science Quarterly, 23, 650-653.  

 

Salmon, P. (1993). Emotional effects of physical exercise . In S.C. Stanford & P. 

Salmon (Eds.) STRESS – From Synapse to Syndrome. New York: Academic Press. 

 

Sauter, S. L., Murphy, L. R. & Hurrell, J. J. (1990). Prevention of work-related 

psychological disorders: A national strategy proposed by the National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH). American Psychologist”, 46, 1-25. 

 



 

 159 

Schaffer, R. H. (1953). Job satisfation as related to need satisfation in work. 

Psychological Monographs, 67, 364. 

 

Schuh, A. J. (1967). The predictability of employee. A Review of the literature. 

Personnel Psychology, 20, 133-152.  

 

Scott, W. E. (1966). Activation theory and task design. Oragnizational Behavior 

and Human Performance, 1, 3-30. 

 

Serra, A. V. (2002). O stress na vida de todos os dias. Coimbra: Edições do autor. 

 

Silva, L., Malbergier, A., Stempliuk V. e Andrade, A. (2006). Factores Associados 

ao Consumo de Álcool e Drogas entre Estudantes Universitários. Revista de Saúde 

Pública, 40 (2), 280-8. 

 

Simpson, W. A. (1993). A motivação. Lisboa: Gradiva. 

 

Simoens, S. Scott, A. & Sibbald, B. (2000). Job Satisfaction, Work-Related stress 

and intentions to quit of Scottish Gps. Retirado em 4 de Janeiro, 2008, de 

www.smj.org.uk/0802/Job_satisfaction. htm. 

 

Smith, P. C., Kendall, M. Do L., & Hulin, C. L. (1969). A medida da satisfação no 

trabalho e na aposentadoria. Chicago, IL: Margem McNally. 

 

Spurgeon, P. (1982). Factores de Absentismo e Quebra de Rentabilidade do 

Pessoal de Enfermagem Qualificado do Serviço Nacional de Saúde. Análise Psicológica, 

2 (3), 239-254.  

 

Steers, R. M. & Porter, I. W. (1991). Motivation and work behavior. New York: 

McGraw-Hill. 

 

Strong, K. (1943). Vocational interests of men and women. Satnford: Stanford 

University Press. 

 

Sutherland, V. J. & Cooper, C. L. (1990). Understanding stress: a psychological 

perspective for health professionals. New York: Chapman and Hall. 



 

 160 

 

Taylor, J. J. (1974). Sickness absence: Facts and misconceptions. Journal of 

Royal College of Physicians, 8 (4), 315-333. 

 

Taylor, K. E. & Weiss, D. J. (1972). Prediction of individual job termination from 

measurable job satisfaction and biographical data. Journal of Vocational Behaviour, 2, 

123, 132. 

 

Tylczak, L. (1993). Combater o Absentismo – soluções positivas para um velho 

problema. Lisboa: Monitor.  

 

Unterweger M, Imhof S, Mohr H, Römpler M, Kubik-Huch RA. (2007) Which 

factors influence job satisfaction and motivation in an institute of radiology? Schweiz 

Rundsch Med Prax, 29,96(35),1299-306. 

 

Vala, J. Monteiro, M. B., Lima, L. & Caetano A. (1994). Psicologia Social das 

Organizações. Oeiras: Celta Editora. 

 

Viteles, M. S. (1953). Motivation and morale in industry. New York: W.W. Norton. 

 

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley. 

 

Wagner, J. A. & Hollenbeck, J. R. (1992). Management of organizacional behavior. 

Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

 

Weaver, C. (1980). Job Satisfaction in the United States in the 1970’s. Journal of 

Applied Psychology, 65, 364-367. 

 

Webb, G. R., Redmans, Hennrikus, D., et al. (1990). The prevalence and 

sociodemographic correlates of high risk and problem drinking at an industrial worksite. 

British Journal of Addiction, 495-507.  

Wells, L. E. & Marwell, G. (1976). Self-Esteem: its conceptualization and 

measurement. Beverly  

 

Wyatt, S., Fraser, J. A. & Stock, F. G. L. (1937). The effects of monotony in work. 

Industrial Health Research Board: Great Britain.  



 

 161 

 

Yildirim, D., Aycan, Z. (2008). Nurses´work demands and work-family conflit: A 

questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 

 

Zedeck, S. (1987). Satisfação em membros de união e em seus esposos. O papel 

apresentou-se na satisfação de trabalho: Avanços na conferência da pesquisa e da 

prática. Ohio: Verde rolar.  

 

 

 

 

 

 

 


