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RESUMO 

 

O século XX é marcado por novas tendências do mercado que levaram á flexibilidade do 
trabalho. As organizações recorrem assim a formas de trabalho que permitam 
flexibilidade na contratação e dispensa de colaboradores; recorrendo, frequentemente, a 

empresas de trabalho temporário, originando a uma relação jurídica triangular que nem 
sempre é a melhor: os trabalhadores queixam-se que a empresa de trabalho temporário 

não tem em conta os seus interesses e que na empresa utilizadora não são tratados da 
mesma forma que os colaboradores com contratos diretos.  
Este estudo procura analisar se as características de trabalho temporários têm influencia 

na seu bem-estar, e se o engagement tem um efeito mediador entre estas características e 
a satisfação geral com a vida. Estudos anteriores mostram que os trabalhadores 

encontram-se sujeitos a características de trabalho (controlo vs. exigências) diferentes dos 
restantes trabalhadores o que irá ter efeitos nem sempre positivos na sua satisfação geral. 
Enquanto o burnout tem sido um tópico quente na análise de amostra de trabalhadores 

temporários, este estudo decidiu-se focar-se no seu “oposto”, engagement. Isto para 
ajudar a compreender o efeito mediador do mesmo entre o controlo/exigências e a 

satisfação geral com a vida.  
No presente trabalho recorreu-se a um questionário para recolher dados junto de uma 

amostra de 4450 trabalhadores de uma empresa de trabalho temporário portuguesa, 

confirmando, no geral, a hipótese: 1) As características do trabalho relacionam-se com o 

bem-estar dos TAW; e confirmando de forma parcial a hipótese: 2) O engagement tem 

um papel mediador entre as características do trabalho e o bem-estar dos TAW.   
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ABSTRACT 

 

The twentieth century is marked by new market trends that led to flexible working. 

Organizations thus resort to ways of working that allow the hiring and dismissal of 
employees; using often the temporary employment agencies, leading to a triangular legal 

relationship that is not always the best: workers complain that the temporary employment 
agency does not take account of their interests and in the working companies they are not 
treated as employees with direct contracts. 

This study seeks to examine whether the temporary employment characteristics have 
influence on their well-being, and if the engagement has a mediating effect between these 

features and the overall satisfaction with life. Previous studies show that workers are 
subject to labor characteristics (control vs. demands) different from other workers, which 
will not always have positive effects on their overall satisfaction. While burnout has been 

a hot topic in the sample analysis of temporary workers, this study decided to focus on its 
"opposite," engagement. This to help understand the mediating effect of the same between 

the control / demands and the overall satisfaction with life. 
In this work we used to a questionnaire to collect data from a sample of 4450 workers 
from a Portuguese temporary employment agency, confirming, in general, the hypothesis: 

1) The job characteristics are related to the welfare of TAW; and confirming partially the 
hypothesis: 2) The engagement has a mediating role between job characteristics and the 

welfare of TAW.  
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Financial Times, “subcontratar o máximo possível de atividades não 

centrais numa empresa é um elemento fulcral na nova economia” (31 de Julho de 2001, 

pag. 10; cit. por Grossman, Gene & Helpman, 2005)). As exigências de mercado em 

conjunto com uma facilidade de contratação de trabalhadores mais fáceis de dispensar 

levaram assim à criação de uma nova categoria de empregado. Esta nova categoria é 

designada por TAW (Temporary Agency Worker). Esta pode ser definida como “um 

indivíduo que estabelece um contrato de emprego de duração limitada com uma 

organização, agência de trabalho temporário, mas que por sua vez presta serviços noutra 

organização, uma empresa cliente” (Chambel, Castanheira & Sobral, 2014). 

Os TAW são assim trabalhadores de determinada empresa que têm características 

diferentes dos ditos trabalhadores convencionais. Detêm uma legislação específica e, de 

acordo com De Cuyper, De Jong, De Witte, Isaksson, Rigotti & Schalk (2008), os mesmos 

encontram-se mais sujeitos a tarefas repetitivas, o que pode levar a um stress/desgaste do 

trabalho que se encontram a exercer. São ainda vistos como trabalhadores periféricos nas 

empresas e como não tendo necessidade de formação constante como os restantes 

trabalhadores (Zeytinoglu & Cooke, 2005). 

Ainda assim, apesar do impacto negativo que parece existir nos TAW, quando os mesmos 

são comparados com trabalhadores efetivos, estudos mostram que estes lidam melhor 

com a insegurança que encontram na sua atividade profissional e que são mais prováveis 

de beneficiar dos efeitos de autonomia (van de Tooren & De Jong, 2014). 

Mesmo fora do ambiente de trabalho, os TAW sofrem as repercussões da sua atividade, 

fruto de condições de trabalho precárias. Estas condições são muitas vezes insegurança 

no trabalho, falta de direitos e proteção por parte do Estado, baixos rendimentos e de 

duração limitada (Benach & Muntaner, 2007). Estudos mostram ainda que trabalhadores 

temporários são mais prováveis de terem níveis de satisfação inferiores em relação à sua 

vida (Scherer, 2004) e mais suscetíveis a um desgaste mental e depressão (Caroli & 

Godard, 2014). 

Este estudo tem assim como objetivo entender como algumas características do trabalho 

afectam o bem-estar dos TAW, o qual é relevante quer para os próprio TAW quer para as 

empresas. A análise será realizada através do modelo de Karasek. Um ponto a ter em 
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conta será o facto de o modelo inicialmente ter sido construído para analisar trabalhadores 

permanentes de determinada empresa e não temporários, o que poderá levar a alguns 

ajustamentos na sua análise (Gallagher & Connelly, 2008). Ainda assim, consideramos 

que as características de determinado trabalho (exigênciase controlo) têm um papel ativo 

na satisfação geral com a vida (De Cuyper et al., 2008) e que estas podem ser mediadas 

pelo engagement. Ao estudarmos o bem-estar dos TAW estamos também a compreender 

como melhor promover o seu desempenho, uma vez que está provada a relação entre 

ambos. 

Por último, este estudo não pretende comparar trabalhadores temporários com 

trabalhadores permanentes, mas sim focar-se nas idiossincrasias do primeiro grupo. Para 

tal, focar-nos-emos numa amostra unicamente de TAW. 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

TAW 

 

A definição de trabalhador temporário não é universal, estando sujeita a legislação e 

regulação de trabalho de determinado país, podendo cada um decidir sobre o que é 

trabalho temporário (De Cuyper et al., 2008). Optamos assim por utilizar a definição que 

se encontra disponível pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (2015), ou seja, um trabalho pode ser considerado temporário se tanto o 

empregador como o empregado compreenderem que a cessação do trabalho é 

determinada por condições objetivas como uma determinada data, a finalização de tarefa 

para o qual estava contratado ou o retorno de um outro empregado que este se encontrava 

a substituir. Caso o trabalho tenha uma duração limitada, esta estará mencionada no seu 

contrato. Podemos assim considerar como trabalhadores temporários:  

a) pessoas com trabalhos sazonais; 

b) pessoas contratadas por uma agência de trabalho e que prestam serviços a uma 

outra empresa; 

c) pessoas com contratos específicos de training. 
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Apesar de optarmos pela definição de trabalho temporário que é fornecida pela OCDE 

para a União Europeia, isto não significa que as diferenças que existem entre países sejam 

de todo tão diferentes. As definições encontradas na literatura revelam uma diferenciação 

de vínculos fixos baseada em quatro dimensões nos diferentes países: 1) os trabalhadores 

independentes são vistos como trabalhadores temporários, 2) os trabalhadores não 

exercem a sua atividade diretamente no seu empregador: trabalham numa empresa 

cliente; 3) os vínculos temporários não estão associados a benefícios sociais como o 

ordenado mínimo; subsídio de desemprego e subsídio de férias; 4) um contrato 

temporário tem uma duração reduzida e data de término previamente definida (De 

Cuyper, et al.,2008). 

Tendo por base estas dimensões podemos chegar à definição de trabalho temporário 

utilizada, por exemplo, pela agência de trabalho EGOR (2015): “O trabalho temporário 

abarca toda a relação de trabalho subordinada onde o trabalhador se encontra ligado a 

duas entidades: por um lado a empresa de trabalho temporário, que o contrata, retribui e 

sobre ele exerce poder disciplinar e, por outro, o utilizador que usufrui da atividade 

prestada pelo trabalhador, nas respetivas instalações e sobre ele exerce o poder de direção, 

dando ordens, instruções sobre a forma de executar o trabalho.” 

Apesar de o trabalho temporário ter origem há quase 100 anos nos EUA devido à 

necessidade de mão-de-obra fabril (Kalleberg, 2000), a sua adaptação para o contexto 

europeu surge no pós segunda guerra mundial como resposta à reconstrução de países 

afetados. Nos anos 60 surge em Portugal a primeira empresa de trabalho temporário para 

adquirir mão-de-obra devido à mobilização de homens para a guerra colonial. A 

legislação para regular este tipo de atividade apenas foi aprovada em 1989, sendo 

novamente atualizada em 1999.  

De acordo com os dados da International Confederation of Private Employment Agencies 

(CIETT, 2014), em 2012 havia 36 milhões de trabalhadores de agências espalhados por 

todo o mundo e que os mesmos representavam 36% do mercado europeu de trabalho. Só 

em Portugal podíamos contar em 2011 com cerca de 265 empresas dedicadas à 

contratação de trabalhadores para terceiros e que empregavam cerca de 80 mil pessoas 

por dia. (CIETT, 2014). Conforme este relatório, podemos também ver que mundialmente 

cerca de 54% dos TAW são do sexo masculino e que 61% dos TAW têm menos de 30 

anos. Desta forma, os trabalhadores temporários são uma força que merece ser 

reconhecida e que apresenta um crescimento constante. Isto pode ser explicado pelo facto 
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de o trabalho temporário ser cada vez uma estratégia permanente das organizações para 

enfrentar contingências externas (Kalleberg, 2000).  

Um facto de curiosidade, quando pesquisamos TAW no Google surgem duas definições 

com origem bastante diferentes de acordo com o Dicionário de Oxford (2015). A primeira 

definição indica que TAW é um jogo de berlindes e que a origem da palavra é do início 

do século XVIII. A segunda definição por sua vez é bastante interessante, significa 

preparar material bruto para ser usado e que a palavra teve origem na palavra tool 

(ferramenta) (Oxford Dictionaries, 2015). 

 

Bem-estar no trabalho e o Modelo de Karasek 

 

“Stress no trabalho” é definido como um desgaste mental proveniente do contexto de 

trabalho, que por sua vez origina um mau estar psicológico e físico do indivíduo (Snyder, 

Krauss, Chen, Finlinson, & Huang, 2008). O modelo de JDC ajuda assim a prever stress 

no trabalho que pode causar depressão, problemas de sono, exaustão, consumo de 

medicamentos e insatisfação (Wallace, 2005), entre outros problemas de saúde. 

De acordo com o modelo, este “desgaste no trabalho” surge de uma interação na qual as 

exigências são elevadas e o controlo é escasso. De acordo com o modelo, as “exigências 

do trabalho” são definidas como agentes de stress psicológico, que podem ser excesso de 

trabalho, insuficiência de tempo ou mesmo exigências contraditórias (Karasek, 1979). É 

importante realçar que há uma diferenciação entre exigências psicológicas e físicas do 

trabalho. Um local de trabalho com um ritmo laboral agitado pode ter exigências físicas 

que podem levar à fatiga. No entanto, o que o modelo JCD prevê são agentes de stress 

relacionados com efeitos psicológicos como, por exemplo, a ansiedade gerada por 

trabalhar num local agitado e o stress imposto por não conseguir acompanhar determinado 

ritmo de trabalho (Fox, Dwyer, & Ganster, 1993). 

“Controlo no trabalho” por sua vez é a capacidade que um trabalhador tem de controlar 

as suas próprias atividades e competências (Karasek & Theorell, 1990). Controlo no 

trabalho é composto por dois elementos: a autoridade que um trabalhador dispõe para 

tomar decisões no trabalho e a variedade de capacidades que o trabalhador utiliza no seu 

local de trabalho (Fox, Dwyer, & Ganster, 1993). 
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Figura 1 The Job Demand-Control model (adaptado de Karasek, 1979) 

Assim sendo, de acordo com este modelo, estes dois componentes (controlo vs 

exigências) determinam quatro tipos de trabalho: trabalho passivo, trabalho calmo, 

trabalho ativo e trabalho tenso (Karasek, 1979). 

 

Um trabalho ativo pressupõe que as exigências são elevadas mas que os indivíduos têm 

uma grande capacidade de controlo, sendo agentes ativos no processo de tomada de 

decisão e na utilização dos seus recursos. Um trabalho tenso pode ser caracterizado por 

muitas exigências e baixo poder de tomada de decisão. O trabalho calmo, por sua vez, é 

caracterizado por uma grande capacidade de tomada de decisão e baixas exigências, 

enquanto o trabalho passivo tem tanto baixas exigências como tomada de decisão (Huang, 

Du, Chen, Yang & Huang, 2011). 

À vista do modelo JDC, os efeitos psicológicos, físicos ou comportamentais dos 

indivíduos são fruto da interação entre exigências elevadas e uma capacidade de decisão 

baixa, pois limita o indivíduo a cumprir exigências que para o mesmo não são exequíveis, 

o que origina consequências psicológicas negativas. Por sua vez, a interação entre 

exigências e capacidades de controlo elevadas contribui para resultados psicológicos 

positivos, pois o indivíduo tem o poder de enfrentar estes agentes de stress através da sua 

ação pessoal (Nakao, 2010). Assim sendo, empresas que suportam a autonomia e controlo 

dos seus trabalhadores aumentam o bem-estar e motivação dos mesmos (Ryan & 

Frederick, 1997).  
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Uma situação de trabalho na qual as exigências sejam elevadas pode estimular um 

trabalhador a fazer uso das suas competências de forma a utilizar a sua capacidade de 

decisão pessoal para resolver problemas. O nível de stress é assim suportável e pode ser 

percepcionado como stress positivo. Na ausência do poder de decisão e exigências 

elevadas, o stress pode ser percepcionado como negativo e pode, inclusive, conduzir à 

doença (Nakao, 2010). 

O modelo de JDC tem, assim, sido líder na investigação do stress no trabalho e dos seus 

efeitos psicológicos desde os anos 80 (De Lange, Taris, Kompier, Houtman, & Bongers, 

2003). Um especial destaque tem sido dado à hipótese strain (problemas de saúde em 

trabalhadores podem ter origem na falta de controlo e exigências elevadas). A revisão de 

Van der Doef & Maes (1999) mostra, por exemplo, que 28 dos 41 estudos que analisam 

a relação entre características de trabalho e o bem-estar psicológico suportam esta 

hipótese. Por sua vez, alguma controvérsia tem sido é gerada em torno de um dos aspetos 

do modelo JDC de Karasek, nomeadamente o efeito interativo do stress controlado no 

próprio modelo (Van der Doef & Maes, 1999). Apesar de o modelo ser claro no que diz 

respeito aos efeitos diretos das exigências e controlo sobre os trabalhadores, este é pouco 

preciso quanto ao efeito interativo, que prevê, por exemplo, que o controlo pode ter um 

efeito buffer dos efeitos negativos das exigências (Van der Doef & Maes, 1999; Taris, 

2006). De acordo com uma revisão efetuada por Taris (2006), apenas 9 em 90 estudos 

conseguiram comprovar o efeito de interação no modelo de JDC, este efeito tem assim 

sido caracterizado como um “fenómeno inconstante” e tem recebido pouco suporte 

empírico. (Taris, 2006).  

Como tal, neste estudo iremos adotar a perspetiva defendida por vários autores de que os 

efeitos aditivos das exigências e do controlo são suficientes para a hipótese de strain (De 

Lange et al., 2003). Portanto, o stress resulta da conjugação de elevadas exigências e 

baixo controlo, ou seja, as características de determinado trabalho têm influência na 

qualidade de vida de determinado trabalhador. 

O modelo de JDC ajuda assim a perceber como as características de determinado trabalho 

influenciam um indivíduo. Interessante será ver agora como o modelo ajuda a explicar 

uma determinada classe de trabalhadores como os temporários. 

O Modelo de Análise e a Definição de Hipóteses 
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A influência das características do trabalho na satisfação geral com a vida 

 

Estudos relacionados com o stress no trabalho têm tentado compreender de que forma os 

trabalhadores temporários se distinguem de outros trabalhadores ao nível de atitudes 

desfavoráveis, comportamentos indesejáveis e mal-estar geral. De Cuyper et al. (2008) 

realçam que na bibliogafia os trabalhadores temporários são considerados trabalhadores 

periféricos, nos quais as entidades empregadoras têm pouco interesse em investir de 

forma semelhante ao que fariam com trabalhadores permanentes (Cooke, 2005). A falta 

deste investimento pode assim contribuir para o stress no trabalho, o que por sua vez pode 

refletir-se no bem-estar dos trabalhadores (De Witte & Naswall, 2003). Os trabalhadores 

temporários parecem também estar vulneráveis a stress laboral fruto de características de 

trabalho, como, por exemplo, controlo reduzido, excesso de trabalho e suporte limitado. 

De facto, na revisão por De Cuyper et al. (2008), os mesmos denotaram que de acordo 

com a literatura, os trabalhadores temporários experienciam menos autonomia do que 

trabalhadores permanentes e que o seu trabalho é muitas vezes monótono, o que implica 

poucas possibilidades de utilizarem ou desenvolverem as suas capacidades. No mesmo 

sentido, Aronsson, Gustafsson & Dallner (2002) referem também que trabalhadores 

temporários têm menos controlo sobre o seu trabalho, menos oportunidades de 

desenvolvimento, pouca influência no processo de tomada de decisão e pouco suporte por 

parte dos superiores em comparação com trabalhadores permanentes.  

Num estudo recente de van de Tooren & De Jong (2014), analisaram como o tipo de 

contrato (trabalho temporário vs. trabalho permanente) poderia ter impacto na vida dos 

trabalhadores. Os mesmos encontraram evidências que mostram uma associação direta 

entre as exigências de trabalho e recursos no bem-estar dos trabalhadores. Ainda assim, 

os mesmos indicam que quando comparados os trabalhadores (temporários vs. 

permanentes), as diferenças encontradas refletem que os trabalhadores temporários 

parecem ser mais tolerantes com a insegurança no trabalho e mais prováveis de beneficiar 

dos efeitos de autonomia no local de trabalho do que os trabalhadores permanentes (van 

de Tooren & De Jong, 2014). Apesar de os efeitos negativos que o trabalho temporário 

pode ter nos indivíduos serem alvo de bastantes estudos (Aronsson et al., 2002); De Witte 

& Naswall, 2003; De Cuyper et al., 2008), podemos verificar que os trabalhadores 
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parecem ter os seus próprios mecanismos para colmatar as diferenças que podem ser 

encontradas nos dois grupos de trabalho (van de Tooren & De Jong (2014). 

Neste estudo temos como objetivo analisar de que forma as características de trabalho 

dos temporários influenciam a sua satisfação geral com a vida. A satisfação geral com a 

vida refere-se a um processo de julgamento cognitivo, que reflete uma análise global da 

qualidade de vida do indivíduo de acordo com os seus próprios critérios (Diener, 

Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Ou seja, é a forma como o indivíduo avalia a sua vida 

e como se sente sobre o seu futuro. Satisfação geral com a vida pode ser associada a uma 

mortalidade reduzida em populações saudáveis (Chida & Steptoe, 2008), compromisso 

organizacional, performance no trabalho e um indicador chave da presença de bem-estar 

(Erdogan, Bauer, Truxillo & Mansfield, 2012). Bem-estar é assim caracterizado como um 

estado no qual individuo se encontra satisfeito com a sua vida como um todo (Hakanen 

& Schaufeli, 2012).  

Hipótese 1: As características do trabalho relacionam-se com o bem-estar dos TAW: 

 Hipótese 1a: O excesso de trabalho relaciona-se negativamente com a satisfação 

geral com a vida por parte dos TAW; 

Hipótese 1b: O controlo no trabalho relaciona-se positivamente com a satisfação 

geral com a vida por parte dos TAW. 

Engagement enquanto mediador da relação entre as características do trabalho             e 

a satisfação geral com a vida 

 

Engagement no trabalho é definido como “um estado mental positivo e de preenchimento 

caracterizado por vigor, dedicação e absorção” (Schaufeli & Bakker, 2004). Vigor é 

caracterizado por níveis elevados de energia ao trabalhar, que pode ser compreendido 

através de esforço e persistência. Dedicação é caracterizada por um sentido de 

significado, entusiasmo e inspiração. Absorção é caracterizado por estar completamente 

concentrado e pela experiencia intrínseca de felicidade. Podemos assim considerar o 

engagement como o oposto do burnout no trabalho (Schaufeli & Bakker, 2004)). 

O engagement implica um nível elevado de energia e envolvimento com o trabalho e 

encontra-se dependente dos recursos que um trabalhador obtém para fazer face às 

exigências das suas tarefas (Demerouti, Bakker, De Jonge, Janssen & Schaufeli, 2001). 
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Como demonstrado no estudo de Salanova & Schaufeli (2008), “um aumento de recursos 

no trabalho está relacionado com um aumento de engagement no trabalho”. Os 

trabalhadores que se encontram engaged tem um sentimento de energia e ligação afetiva 

com o seu trabalho, considerando as suas atividades como desafiantes em vez de 

stressantes (Bakker, Schaufeli, Leiter  & Taris, 2008) . Bakker & Demerouti (2008) 

mencionam quatro razões que explicam o porquê de trabalhadores engaged terem um 

melhor desempenho que os restantes: (1) experienciam emoções positivas com maior 

frequência (felicidade, entusiasmo); (2) demonstram uma saúde física e psicológica 

melhor; (3) criam os seus próprios recursos pessoais; e (4) transmitem o seu engagement 

a outros.  

Assim sendo, o engagment parece ser uma peça-chave quando falamos de bem-estar dos 

indivíduos numa empresa, seja dentro ou fora do trabalho. De acordo com o JDC, a saúde 

e motivação dos trabalhadores resulta da interação de características de trabalho, como 

exigências psicológicas que correspondem a elementos stressantes que encontramos no 

ambiente de trabalho e o controlo no trabalho que reflete a autoridade que um trabalhador 

tem para tomar decisões (Demerouti et al., 2001). De acordo com o estudo de Demerouti, 

Bakker & Sanz-Vergel (2013), os mesmos denotam que as elevadas exigências de 

trabalho relacionam-se de forma clara com danos na saúde do indivíduo e que o controlo 

é possivelmente responsável pela presença de motivação e aprendizagem, características 

do engagement. As características de trabalho parecem assim relacionar-se com a 

presença de engagement e com as sequelas originadas pela presença ou ausência da 

mesma.  

O engagement é assim mais do que o resultado do que se passa no trabalho. O que 

acontece no local de trabalho tem importância pois os indivíduos passam muito do seu 

tempo a trabalhar, mas este também influencia a forma como os mesmos se veem e o 

valor que atribuem as suas vidas (Böckerman, Bryson, & Ilmakunnas, 2012). O trabalho 

em si pode ser considerado uma dimensão fundamental da vida do indivíduo e quando 

estes sentem mais estados positivos sobre o seu trabalho (ex: engagement) tem também 

um sentimento de bem-estar na sua vida no geral (Hakanen & Schaufeli, 2012). O 

engagement no trabalho tem assim o potencial de promover qualidade de vida, um estado 

de bem-estar geral fruto do sentimento de autorrealização que um indivíduo sente por 

cumprir o seu potencial, isto inclui satisfação com a vida (Diener et al., 1985) e uma 

perceção positiva de saúde (Ware, Davies-Avery & Donal, 1978). 
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Se considerarmos o engagement no trabalho como um estado positivo e de 

autorrealização na vida dos indivíduos podemos compreender como o mesmo representa 

uma maior satisfação geral na vida dos mesmos, dentro e fora do trabalho (Beek, Taris, 

Schaufeli, & Brenninkmeijer, 2014; cit. por Lopes & Chambel, 2014). A Teoria de Auto-

Determinação de Ryan & Deci (2000), que identifica a existência de três necessidades 

psicológicas básicas (autonomia, competência e relatedness), sugere que os indivíduos se 

sentem motivados e melhoram o seu bem-estar se experienciarem satisfação destas 

necessidades básicas. Se o local de trabalho suporta estas necessidades psicológicas, 

podemos esperar que os indivíduos se sintam mais engaged pois haverá uma ligação com 

energia (Vigor), entusiasmo (Dedicação) e envolvimento (Absorção) e vão tirar um maior 

partido do seu trabalho. Este estado positivo de trabalho vai assim “contaminar” outras 

dimensões de vida do indivíduo, provendo um maior bem-estar fora do contexto de 

trabalho (Lopes & Chambel, 2015). 

Assim colocamos a seguinte hipótese:  

Hipótese 2: O engagement tem um papel mediador entre as características do trabalho e 

o bem-estar dos TAW: 

 Hipótese 2a): O engagement medeia a relação entre o excesso de trabalho e 

satisfação geral com a vida por parte dos TAW; 

 Hipótese 2b) O engagement medeia a relação entre o controlo no trabalho e com 

satisfação geral com a vida por parte dos TAW. 

 

Modelo conceptual 
 

Tendo em conta a construção empírica e teórica já desenvolvida em torno dos temas 

abordados, e considerando às hipóteses, o modelo abaixo sintetiza os objetivos 

construtores desta pesquisa. 

Mais do que provar a existência de um relacionamento entre as diferentes variáveis, 

pretende-se confirmar o sentido dessa relação. Assim, é proposto que quanto mais 

controlo um colaborador tiver no seu trabalho, mais positiva será a sua perceção de 

engagement e mais será a sua satisfação geral com a vida. Além disso, devido ao impacto 
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do engagement nos colaboradores, supõe-se que a relação entre as características de 

trabalho e a satisfação geral com a vida exista por mediação do engagement.  

 

Figura 2 Modelo Conceptual 
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MÉTODO 

 

Procedimento e Amostra 

 

Os dados apresentados nesta tese resultam da aplicação de um questionário aos 

trabalhadores contratados por várias empresas de trabalho temporário. O questionário foi 

respondido online e foram garantidos a confidencialidade e o anonimato das respostas e 

explicados os principais objetivos do estudo. 

Nesta investigação foi possível contar com a participação de 4449 trabalhadores de 

agência de trabalho temporário. Dos trabalhadores respondentes cerca de 47% são do 

sexo masculino e 53% são do sexo feminino. Os participantes deste estudo têm ainda, em 

média, uma idade de 30 anos e encontram-se sob regime de trabalho temporário entre 6 a 

9 meses em média. Relativamente aos níveis de escolaridade distribuem-se entre: até ao 

9º ano: 8.1%; com o ensino secundário: 20,6%; frequência universitária: 31,7%; 

licenciatura: 17,4%; e com um grau superior a licenciatura : 16,1%.  

Quanto à situação de emprego anterior, estes dividem-se: primeiro emprego: 11,6%; 

desempregado: 51,5%; trabalhava para outra agência de trabalho temporário: 13,7%; 

trabalhava numa empresa com contrato direto: 16,3%; trabalhava por conta própria: 6,9%. 

Foi ainda questionado aos mesmos se tinham outro emprego, sendo que 91,1% 

responderam que este era o seu único trabalho. Foi possível também verificar que 85,8% 

dos participantes não são estudantes. 

Relativamente às cargas horárias que os mesmos desempenham encontramos: tempo 

completo (35-40h semanais): 78,3%; tempo parcial (até 15h semanais): 4;1%; tempo 

parcial (16-34h semanais): 17,6%. No que se refere ao sector em que os mesmos se 

encontram alocados temos: atividades financeiras e de seguros: 7%; alojamento e 

restauração (ex. hotéis, cafés, restaurantes): 4,6%; comércio: 18%; construção: 3%; 

indústria: 24,5%; transportes e armazenamento: 6,6%; outro: 12,3%, call center: 23,9%.  

 

Instrumento de Recolha 
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Exigências e controlo. De forma a medir a variável exigências, foi utilizada escala de 

Karasek (1989), na qual se pedia aos participantes que aos seguintes sete itens: “O meu 

trabalho exige que eu trabalhe depressa”, “O meu trabalho exige que eu trabalhe 

duramente”, “No meu trabalho, tenho uma grande quantidade de coisas para fazer”, “Não 

tenho tempo para fazer todo o meu trabalho”, “Tenho demasiado trabalho para fazer”, 

“Sinto que não tenho tempo para terminar o meu trabalho” e “Tenho que lidar com 

exigências contraditórias no meu trabalho”. Em cada uma das sete afirmações existia uma 

pré-classificação, construída numa escala de Likert composta por 5 dimensões, 

escalonados de “Discordo Totalmente” (1) a “Concordo Totalmente (5)”, onde os 

respondentes deveriam situar a sua opinião. Quanto mais elevada for a resposta dos 

colaboradores, maior é a perceção que têm de excesso de trabalho. Quanto à consistência 

do fator extraído, é considerado boa, uma vez que o teste Alpha de Cronbach apresenta 

um valor de 0,86. 

Para se medir a variável controlo, também foi utilizada escala de Karasek (1989), na qual 

os inquiridos respondessem a 4 itens: “Tenho a possibilidade de decidir como organizar 

o meu trabalho”, “Tenho controlo sobre o que acontece no seu trabalho”, “O meu trabalho 

permite-me tomar decisões por mim própria (o)”, “No meu trabalho é-me pedido que 

tome as minhas próprias decisões”. Foi utilizada uma escala de Likert idêntica à anterior 

para registar as respostas. Quanto à consistência do fator extraído, é considerado boa, uma 

vez que o teste Alpha de Cronbach apresenta um valor de cerca de 0,86. 

Satisfação geral com a vida . Para avaliar esta variável foram utilizados os 5 itens da 

escala de Diener, Emmons, Larsen e Griffin (1985). Estes são: “De muitas formas a minha 

vida está próxima do meu ideal”, “As minhas condições de vida são excelentes”, “Estou 

satisfeito com a minha vida”, “Até agora tenho conseguido as coisas importantes que eu 

quero na vida”, “Se pudesse viver a minha vida novamente, não mudaria quase nada”. 

Semelhante à escala original utilizada pelos autores, para cada uma das cinco afirmações 

existia uma classificação prévia, construída numa escala de Likert composta por 7 

dimensões graduadas de “Discordo Totalmente” (1) a “Concordo Fortemente” (7). 

Quanto mais elevada for a avaliação feita pelo indivíduo, maior será a sua satisfação geral 

com a vida. Ao valor do Alpha de Cronbach, 0,89, é ainda possível afirmar que o fator 

apresenta uma consistência que o torna boa para a restante análise.  
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Engagement. Para avaliarmos o engagement neste estudo foram utilizados nove itens 

adaptados da escala de Utrecht Work Engagement (Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006). 

Esta incluía três itens relacionados com o vigor (ex:” No meu trabalho, sinto-me cheia (o) 

de energia”, “No meu trabalho, sinto-me forte e com vigor”,” Quando acordo de manhã, 

sinto-me bem por ir trabalhar.”), três itens com a dedicação (ex:” Estou entusiasmada (o) 

com o meu trabalho”,” O meu trabalho inspira-me. “, “Tenho orgulho no trabalho que 

faço “, e três com absorção (ex: “Esqueço-me “do resto quando estou a trabalhar”, “Estou 

contente quando estou a trabalhar intensamente”, “Estou imerso no meu trabalho”). Aqui 

foi pedido aos participantes que respondessem às afirmações tendo em conta os 

sentimentos relacionados com a sua vida profissional. Para cada uma das nove afirmações 

existia uma classificação prévia, construída numa escala de Likert composta por 7 

dimensões graduadas de “Nunca” (1) a “Todos os dias” (7). Quanto mais elevada for a 

avaliação feita pelo indivíduo, maior serão os seus níveis de engagement. Quanto à 

consistência do fator extraído, é considerado muito boa, uma vez que o teste Alpha de 

Cronbach apresenta um valor de 0,94. 

 

Variáveis de controlo. Para a análise de dados estatísticos, houve a necessidade de 

controlar o impacto de algumas variáveis. Neste estudo, estas varáveis foram o sexo e a 

idade. Isto foi necessário para que não existam explicações alternativas para as conclusões 

a que se possa chegar no final duma pesquisa (Chambel & Alcover, 2007, cit. por Sobral, 

2009). O género foi codificado como “1” para sexo masculino e “2” para o sexo feminino 

e a idade expressa em anos. 

Além destas varáveis demográficas, houve nesse trabalho mais uma variável de controlo: 

o “Número de meses ao serviço da empresa de trabalho temporário” (variável 

transformada a partir da questão “Há quanto tempo está nesta Empresa de Trabalho 

Temporário?”). 

Podemos considerar que a influência que estas três variáveis têm em cada uma das 

medidas em análise (exigências, controlo, engagement, satisfação geral com a vida), e 

relação existente entre si, enviesariam os resultados provenientes das regressões abaixo 

descritas, caso não fossem consideradas na construção dos modelos de regressão. 
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RESULTADOS 

 

Uma leitura inicial dos dados descritivos (tabela 1) referentes às variáveis utilizadas para 

esta investigação permite denotar que, em média, os participantes apresentam respostas 

de carácter positivo.  

 N Média Desvio 

Padrão 

Variáveis de Controlo   

Idade (anos) 4374 30,93 8,10 

Sexo (1= masculino; 2= feminino) 4449 0,53 0,50 

Nº de meses ao serviço da empresa 4449 3,17 1,65 

Variáveis Independentes  

Exigencias 4450 3,22 0,80 

Controlo 4450 3,05 0,98 

Variáveis Dependentes     

Engagement 3890 5,24 1,42 

Compromisso Afectivo 3851 3,73 1,50 

Tabela 1 Dados descritivos da amostra 

A avaliação que os respondentes fazem das exigências do seu trabalho situa-se 0,21 acima 

do valor médio da escala (3,21 numa escala de 5 pontos), enquanto o controlo mostra um 

valor médio de 3,05 (numa escala de 5 itens). Estes valores indiciam que estes 

trabalhadores consideram ter alguma exigência e uma percepção neutra do seu controlo 

na realização do seu trabalho dentro da empresa utilizadora para o qual prestam serviço. 

Na variável diretamente relacionada com a ligação dos trabalhadores ao trabalho, é de 

destacar o resultado referente ao engagement dos colaboradores. Em média, face a esta 

variável, os colaboradores posicionam-se1,24 pontos acima do valor médio da escala 

considerada (5,24 numa escala de 7 pontos). Quanto à variável satisfação geral com a 

vida, os participantes responderam 0,27 abaixo do valor médio da escala (3,72 numa 

escala de 7 pontos). Isto reflete assim uma avaliação negativa deste parâmetro relacionado 

com o bem-estar geral destes trabalhadores. É de realçar que as duas últimas variáveis 

apresentam valores de desvio padrão mais elevados do que verificados nas variáveis 

anteriormente analisadas, demonstrando maior dispersão dos resultados, isto é, existirão 

nestas duas últimas variáveis trabalhadores com valores mais baixos e outros com valores 

mais elevados em relação à média. 
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Pela leitura das significâncias conseguidas (Tabela 2), na amostra em estudo, podemos 

rejeitar a hipótese nula para todas as variáveis centrais deste estudo. Sendo que, 

independentemente do nível e sentido de associação entre estas, todas as correlações são 

significativas. Uma primeira análise das correlações mostra a presença de associações 

moderadas e tendencialmente positivas entre as variáveis, relativamente ao valor do 

coeficiente. 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Idade (anos) 1        

2. Sexo -0,094** 1       

3. Nº de meses ao  

serviço da empresa 

0,088** 0,030* 1      

4. Exigencias 0,019 -0,053** 0,117** 1     

5. Controlo 0,034* -0,026 0,028 -0,232** 1    

6. Engament 0,192** -0,007 -0,086** -0,232* 0,447** 1   

7. Satisfação Geral com a Vida -0,012 0,56** -0,040* -0,200** 0,323** 0,440** 1 

Tabela 2 Matriz de correlação 

De uma forma sistemática, podemos verificar que a satisfação geral da vida dos 

colaboradores apresenta uma ligação negativa e significativa com as exigências de 

trabalho dos mesmos (r=-0,20, ρ<0,01). Já com o controlo que os trabalhadores 

presenciam, a satisfação geral com a vida apresenta uma ligação positiva e significativa 

(r=0,32, ρ<0,01). 

Para testar se são as exigências e controlo vão influenciar a satisfação geral com a vida, 

recorreu-se à regressão linear, onde estas conjuntamente com as variáveis de controlo 

assumem o papel de variáveis independentes (X), por forma a prever face a si, o 

posicionamento da restante variável: satisfação geral com a vida (Y). 

Na primeira fase da estimação foram introduzidas as variáveis de controlo e na segunda 

foram acrescentadas as variáveis que dizem respeito às características de trabalho 

(controlo e exigências). 
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  Satisfação Geral com a vida 

    B β 

Idade   -0,002 -0,012 

Sexo   0,18 0,06 

Nº de meses ao 
serviço da empresa 

  -0,030 -2,128 

Exigencias   -0,238 -0,13 

Controlo   0,45 0,30 
ΔR2 0,121***     

F 108,71     

Tabela 3 Quadro de regressões I 

A partir da tabela 3, é possível verificar que quando as variáveis relacionadas com as 

características de trabalho são introduzidas no modelo como um preditor independente da 

variável dependente, o valor do coeficiente de correlação múltipla entre os preditores e a 

variável dependente é consideravelmente mais elevado. A existência desta variação, leva 

a crer que as exigências e controlo no trabalho terão de facto alguma influência em Y; 

todavia, só a leitura do R2, que fornece a diferença entre R2 do passo 1 para o 2, consegue 

fornecer o valor exato desta alteração. As características do trabalho (exigências e 

controlo) explicam assim 12,1% da satisfação geral com a vida, e pela significância 

associada ao R2 comprova que a contribuição do modelo é significativa para as variáveis 

(ρ <0,001). Aliando a esta análise o elevado valor de F e a sua significância (ρ <0,001), 

pode concluir-se que a inclusão das exigências e controlo no modelo 2 melhora a 

habilidade deste para prever as variáveis endógenas. Esta conclusão é ainda corroborada 

pelos valores significativos assumidos pelo β da satisfação geral como fruto das 

características do trabalho no modelo 2 (βexigências = -0,13; βcontrolo=0,30).  

Assim sendo, os resultados dos modelos de regressão, nos quais se incluem as variáveis 

exigências e controlo, corroboram a hipótese 1 onde se considera que as características 

de trabalho relacionam-se com o bem-estar dos trabalhadores temporários. Mais 

precisamente, que exigências elevadas relacionam-se negativamente com a satisfação 

geral com a vida e que o controlo elevado relaciona-se positivamente com a satisfação 

geral com a vida. 
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Relativamente às hipóteses H2, H2a e H2b, estas têm como objetivo perceber se o 

engagement pode ser considerada uma variável mediadora entre as características do 

trabalho (controlo vs. exigências) e a satisfação geral com a vida. 

Figura 3 Adaptação do modelo de mediação de Baron e Kenny (1986)  

“Uma variável mediadora é aquela que, ao estar presente na equação de regressão, 

diminui a magnitude do relacionamento entre uma variável antecedente e uma variável 

dependente ou critério” (Abbad & Torres, 2002; cit. por Sobral, 2009). Quando temos 

presente esta relação, podemos verificar que a variável independente e a mediadora têm 

uma relação entre si (a), que a variável mediadora tem uma relação com a variável 

dependente (b) e que a variável independente exerce influência na dependente (c). Por 

efeito da mediação, quanto mais forte forem as ligações (a) e (b), menor será o valor de 

(C) – face à existência de uma mediação total, (c) será zero (Abbad & Torres, 2002; cit. 

por Sobral, 2009). 

De acordo com Baron e Kenny (1986), em ciências sociais dificilmente se encontrarão 

casos de completa mediação, uma vez que os fenómenos estudados apresentam tal 

complexidade que será praticamente impossível que uma relação entre duas variáveis seja 

completamente eliminada face à mediação de uma terceira. Visto que em psicologia 

estamos a lidar com diversos fenómenos que podem ter diversas causas, um objetivo 

realista será procurar mediadores fortes, que se aproximem o mais possível de zero e que 

produzam resultados de medição parcial. 

Para uma variável ser considerada mediadora, tem por sua vez que cumprir as seguintes 

condições quando cumpre as seguintes condições (Baron & Kenny, 1986): 

1) a variável independente afeta significativamente a variação do mediador; 
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2) a variável independente afeta significativamente a variação da variável 

dependente; 

3) o mediador afeta significativamente a variação da variável dependente. 

Pelos resultados apresentados na regressão 1 (tabela 1) está já confirmada a segunda 

condição. Para verificarmos a primeira condição vamos recorrer uma vez mais à 

regressão.  

Semelhante ao que fizemos anteriormente, num primeiro passo da estimação foram 

introduzidas as variáveis de controlo e num segundo passo as variáveis controlo e 

exigências. Desta forma, pretendemos testar se as variáveis independentes afetam a 

variável a variação mediadora (engagement). 

  Engagement 

    B β 

Idade   0,03 0,19 

Sexo   0,05 0,02 

Nº de meses ao serviço 

da empresa 

  -0,081 -0,095 

Exigencias   -0,230 -0,128 

Controlo   0,600 0,416 

ΔR2 0,215***     

F 269,470     

Tabela 4 Quadro de regressões I 

Pela observação da tabela 4, é possível verificar que quando a variável exigências e 

controlo são introduzidas no modelo como preditores independentemente da variável 

dependente, o valor do coeficiente de correlação múltipla entre os preditores e a variável 

dependente é notavelmente mais distinto. A existência desta variação implica que as 

características do trabalho terão realmente alguma influência Y. Com a leitura do R2 , 

podemos constatar a diferenças entre o primeiro e o segundo passo e obter o valor exato 

desta alteração. Logo, as características de trabalho explicam 21,5% do engagement, e 

pela sua significância associada ao R2 demonstra que a contribuição do modelo é 

significativa para cada variável (ρ <0,001). Podemos ainda considerar os valores elevados 

de F e a sua significância (ρ <0,001) e concluir que a inclusão das exigências e controlo 

no segundo modelo melhora a capacidade deste para prever as variáveis internas. A 

conclusão é ainda sustentada pelos valores significativos assumidos pelo β do 

engagement no modelo 2 (βexigencias =-0,13; βcontrolo = 0,42). 
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Podemos assim, perante estes resultados, confirmar a primeira condição para a medição. 

As variáveis independentes - controlo e exigências - afetam a nossa variável mediadora, 

o engagement. 

Tendo assim as primeiras condições asseguradas falta-nos agora confirmar a terceira 

condição. Para tal, vamos recorrer novamente à regressão. Desta vez, numa primeira fase 

de estimação procedemos à introdução das varáveis de controlo e num segundo passo a 

variável de engagement. Vamos assim testar se a variável mediadora (engagement) afeta 

a variação da variável satisfação geral com a vida. 

  Satisfação Geral 

    B β 

Idade   -0,018 -0,097 

Sexo   0,15 0,05 

Nº de meses ao serviço 

da empresa 

  0,01 0,01 

Engagement   0,49 0,46 

ΔR2 0,201***     

F 269,470     

Tabela 5 Quadro de regressões I 

Com a tabela 5, podemos observar que quando a variável relacionada com o engagement 

é introduzida no modelo como um preditor independentemente da variável dependente, o 

valor do coeficiente de correlação múltipla entre os preditores e a variável dependente é 

consideravelmente mais elevado. A existência desta alteração, permite-nos crer que o 

engagement terá de facto influência em cada um dos Y. Esta modificação, leva-nos a crer 

que o engagement terá de facto influência em Y. Por sua vez, apenas analisando a leitura 

de R2 , que faculta a diferença entre R2 de uma fase para outra, consegue fornecer o 

valor exato desta modificação. O engagement explicará assim 20,1% da satisfação geral 

com a vida e pela significância associada a R2 demonstra que a contribuição do modelo 

é significativa para cada variável (ρ <0,001). Se adicionarmos a esta análise os valores de 

F e a sua significância (ρ <0,001), podemos concluir que a inclusão do engagement no 

modelo 2 melhora a habilidade desta para prever variáveis endógenas. Esta conclusão 

ainda é corroborada pelo valor assumido pelo β do engagement no modelo 2 (βengagement = 

0,46). 
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Podemos assim, afirmar que a nossa terceira condição se encontra suportada, ou seja, a 

nossa variável mediadora afeta de forma significante a variação da nossa variável 

dependente. 

Com as nossas três condições confirmadas, falta-nos agora efetuar um modelo de 

regressão que comprove que quando introduzimos no mesmo passo da regressão a 

variável independente e a variável mediadora, a primeira diminui de forma significativa 

a sua associação com a variável dependente (mediação parcial) ou que ao introduzirmos 

referida essa relação deixe de se verificar (mediação total). Desta forma, servimo-nos da 

construção de um modelo de regressão linear múltipla no qual o engagement, o controlo, 

as exigências e as variáveis de controlo adotam um papel de variáveis independentes (X), 

face à satisfação geral como variável dependente (Y). 

Num primeiro passo da estimação foram introduzidas as variáveis de controlo e num 

segundo passo foram incluídas as variáveis engagement, controlo e exigências no 

trabalho. 

  Satisfação Geral 

    B β 

Idade   -0,015 -0,083 

Sexo   0,15 0,05 

Nº de meses ao 
serviço da empresa 

  0,00 0,00 

Exigencias   -0,146 -0,077 

Controlo   0,22 0,14 

Engagement   0,40 0,38 

ΔR2 0,225***     

F 188.139     

Tabela 6 Quadro de regressões I 

É através do valor do coeficiente de regressão das características de trabalho, enquanto 

variável independente do modelo de mediação, que possibilita medir o efeito mediador 

do engagement, face à satisfação geral com a vida dos trabalhadores. A análise deste valor 

pode ser feita, como referem Baron e Kenny (1986), comparando-o em duas das 

regressões que constroem os pressupostos da mediação. Através da influência do fator 

mediador, o coeficiente de regressão das exigências e controlo terá de ser maior na 

regressão que confirma o pressuposto 2) do que nesta última regressão que confirma o 

pressuposto 4), uma vez que nesta última já poderemos contar com a presença do 

engagement. 
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Com os dados obtidos é possível confirmar um decréscimo deste valor tanto para as 

exigências, onde o coeficiente de correlação da satisfação geral com a vida passa de β= -

0,12 (ρ<0,001) (tabela 3) para β= -0,08 (ρ<0,001) (tabela 6); como para o controlo, onde 

o coeficiente de correlação da satisfação geral com a vida passa de β= 0,30 (ρ<0,001) 

(tabela 3) para β= -0,14 (ρ<0,001) (tabela 6). 

Com todos os pressupostos validados, foi realizado com o instrumento interativo de 

Preacher e Leonardelli (2001), o teste estatístico de Sobel (Baron & Kenny, 1986 cit. por 

Sobral, 2009), que utiliza os resultados dos valores dos coeficientes de regressão 

(unstandardized regression coefficient) e os respetivos resultados de standard error, da 

relação entre a variável independente e o mediador da e da relação do mediador com a 

variável dependente, para verificar se a diminuição do valor de β é significativa. A 

execução deste teste veio validar a hipótese 2 e as suas alíneas, sendo que, podemos 

observar uma mediação parcial entre as variáveis em causa, com um valor de –Z = 7,32 

(ρ<0,001) para as exigências e de Z = 18,98 (ρ<0,001) para o controlo. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste estudo, quisemos testar de que forma o modelo de Karasek (1979) se aplicava à 

realidade dos trabalhadores temporários dos nossos dias e se seria possível haver 

mediação através do engagement para prever a relação entre as características do trabalho 

e satisfação geral com a vida. Os resultados indicam que o modelo de Karasek (1979), 

apesar de ter cerca de 36 anos, suporta a nossa hipótese 1 e demonstra resultados 

contraditrórios em comparação com outra investigação. Quanto à nossa hipótese 2, apesar 

de demonstrar mediação parcial, a mesma pode ajudar a compreender um fenómeno que 

à partida não seria possível encontrar em trabalhadores temporários, isto é, o engagement. 

Como previsto pela hipótese 1, as características de trabalho relacionam-se com o bem-

estar dos trabalhadores temporários (TAW). Tal como sugerido por Hakanen, Schaufeli 

& Ahola (2008), as exigências do trabalho “esgotam” os recursos físicos e psicológicos 

dos trabalhadores, o que pode resultar num estado de exaustão e mau estar. O controlo, 

por sua vez, parece ter o efeito oposto, sendo um recurso fundamental para lidar com 

essas exigências, parece desempenhar um papel benéfico no trabalhador e influenciando 

assim de forma positiva o seu bem-estar (Hakanen et al., 2008). Como tal, esperávamos 

encontrar nos TAW, como nos trabalhadores permanentes, uma relação negativa entre 

excesso de trabalho  e a satisfação geral com a vida e uma relação positiva entre o controlo 

e este indicador de bem-estar. Estes resultados são suportados pelos dados observados 

anteriormente. Os efeitos registados parecem, por sua vez, ser contrários aos efeitos 

verificados por De Cuyper e De Witte (2006), em que os mesmos demonstram que o bem-

estar dos TAW parece não estar sujeito ao controlo e exigências que percepcionam existir 

no seu trabalho. Ainda, parece claro que numa amostra portuguesa os pressupostos do 

modelo de Karesek (1989) encontram-se presentes. O TAW portugueses parecem 

beneficiar de um maior bem-estar fora do trabalho (i.e. mais satisfação com a sua vida 

em geral) quando têm controlo no seu trabalho e de um bem-estar mais reduzido quando 

consideram que têm excesso de trabalho. O facto de os TAW estarem a partida com 

condições de trabalho “inferiores” (De Cuyper et al., 2008) em comparação com os 

permanentes, faz com que os mesmo sejam uma amostra interessante de estudar face ao 

modelo de Karesek (1979).  
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Na nossa hipótese 2, prevemos que o engagement tem um papel mediador entre as 

características do trabalho e o bem-estar geral dos TAW e encontramos resultados que 

suportam a mediação parcial. Como indicámos anteriormente, o engagement parece ser 

uma peça chave quando estamos a falar do bem-estar dos indivíduos numa organização. 

Como Demerouti et al. (2013) referem, elevadas exigências de trabalho relacionam-se de 

forma clara com danos na saúde do indivíduo e que o controlo é possivelmente 

responsável pela presença de motivação e aprendizagem, características do engagement. 

Assim sendo, esperávamos encontrar uma relação entre características de trabalho e a 

satisfação geral com a vida fosse mediada pela presença do engagement. Apesar da 

mediação encontrada ser parcial, esta significa que existe uma parte da relação entre 

características de trabalho e satisfação geral que é direta e uma outra parte dessa mesma 

relação que tem como mediador o engagement. O facto de estarmos a lidar com objetos 

de estudo complexos com características de natureza social faz, como podemos ver neste 

estudo, com que seja difícil encontrar relações que sejam inteiramente explicadas por um 

mediador (Baron & Kenny, 1986). Assim sendo, apesar de a variação de engagement 

poder ser “consequência” das características de trabalho que um indivíduo perceciona e 

que tenha efeitos no seu bem estar, a complexidade das relações que se estabelecem numa 

organização e que medeiam a ligação entre trabalhadores e a sua satisfação geral 

dificilmente pode ser explicada a partir de um único fator. Por outro lado, este resultado 

também está de acordo com o modelo de Karasek (1989) segundo o qual as características 

do trabalho têm uma relação direta com bem-estar geral do trabalhador. 

Um resultado interessante deste estudo, é o facto de observamos que embora a mediação 

seja parcial tanto para o controlo como para as exigências, existe uma diminuição mais 

significativa do efeito do controlo, na presença do mediador, do que no caso da variável 

exigências. Este resultado está de acordo com o pressuposto do Job Demand-Resources 

(Bakker & Demerouti, 2008) segundo o qual o papel mediador do engagement ocorre 

predominantemente no processo motivacional, através do qual os recursos (i.e. controlo) 

se relacionava com o bem-estar geral. Paralelamente a este processo, segundo este 

modelo, podemos distinguir o processo de perda da saúde, no qual o burnout tem um 

papel mediador entre as exigências (i.e. excesso de trabalho) e o bem-estar geral. Deste 

modo, em estudos futuros podemos incluir a análise do burnout e testar estes dois 

processos e o papel das exigências e do controlo nos mesmos. 
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Limitações 

 

Como qualquer trabalho académico que pretende testar e estudar relações teóricas com 

amostras reais, este teve as suas limitações que passarão agora a ser enunciadas. 

Em primeiro lugar, podemos comentar o facto de a recolha de dados ter sido realizada 

apenas num momento temporal e que tendo como objetivo a análise de correlações não 

foi possível estabelecer relações causais entre as variáveis. Assim sendo, a aceção das 

variáveis aqui assumida pode não corresponder de todo à realidade. Apenas com a 

aplicação de estudos longitudinais, que façam a medição dos comportamentos das 

variáveis num período de tempo ampliado, poderá conseguir-se estabelecer essas relações 

de causalidade e simultaneamente explorar o dinamismo das mesmas ao longo do tempo.  

Outra limitação que podemos destacar nesta pesquisa relaciona-se com o objeto de estudo 

escolhido para testar as hipóteses formuladas. Ao escolher apenas trabalhadores 

temporários e focar todo o estudo apenas neste fator, condiciona a generalização dos 

resultados a outro tipo de trabalhadores. 

Em estudos futuros seria interessante observar e comparar estes resultados com 

trabalhadores não temporários. Isto é, perceber se também encontramos mediação 

(mesmo que parcial) através de engagement em trabalhadores com contractos sem termo. 

Interessante seria também perceber se existe uma variação da variável mediadora caso os 

questionários fossem aplicados em dois momentos temporais. 

 

Implicações práticas 

 

Há muito que o bem-estar dos trabalhadores é uma preocupação não só de empresas, mas 

de investigadores por todo mundo. Isto não só pelo facto de os trabalhadores que 

apresentam uma maior satisfação geral com a vida parecerem ser mais saudáveis, mas 

também pelo facto de trabalhadores mais satisfeitos produzirem mais e melhor (Sparks, 

Faragher & Cooper, 2001). 

O facto de o trabalho temporário apresentar condições de trabalho mais flexíveis e à 

partida menos positivas para o indivíduo pode não indicar que o trabalho seja mau ou 
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mesmo que deva ser abandonado. Como podemos ver pelos resultados existe uma relação 

entre o controlo no trabalho e a satisfação geral com a vida dos TAW. Desta forma, 

empresas que pretendam aumentar ou favorecer o bem-estar dos seus empregados devem 

dar-lhes mais controlo no seu trabalho (Sparks, et al., 2001). Apesar dos indivíduos 

reagirem de forma diferente à autonomia que lhes é dada para desempenhar as suas 

tarefas, se esta for regulada e acompanhada por um superior certamente trará fruto para a 

organização em questão. Um exemplo de como dar mais controlo aos colaboradores é 

permitir ao mesmos escolher horários mais flexíveis para desempenhar as suas funções. 

Assim, os trabalhadores teriam mais facilidade em equilibrar a sua vida pessoal com a 

profissional  

Muitas vezes o trabalho temporário pode ser um trabalho sazonal, isto implica que em um 

determinado momento haverá um excesso de trabalho. O facto de termos observado que 

o excesso de trabalho se relaciona negativamente com a satisfação geral não é novidade, 

isto porque este fator pode mesmo levar a problemas de saúde (Karasek, 1989; Sparks, et 

al., 2001). De forma a diminuir este impacto negativo no indivíduo seria recomendável 

que a mesmas investissem em programas de treino de autoeficácia ou de gestão do tempo. 

Estas alterações, permitiriam também beneficiar o engagement dos próprios 

trabalhadores. Como referimos anteriormente os TAW estão sujeito a condições de 

trabalho mais desfavoráveis que os seus restantes colegas, mas mesmo assim parecem 

desempenhar as suas funções com vigor e dedicação. Assim sendo, políticas de gestão de 

recursos humanos que visem diminuir a conotação negativa de ser temporário podem 

proporcionar níveis mais altos de desempenho dos seus funcionários. Tendo isto em 

conta, uma empresa que não tenha medo de inovar ou mudar a forma como trata os seus 

colaboradores temporários estará a apostar em colaboradores mais engaged e mais 

satisfeitos coma sua vida em geral. 
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