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Resumo 

No decorrer dos anos as dimensões - familiar e profissional - têm vindo a ganhar novos 

protagonistas, possibilitando, dessa forma, ao indivíduo experienciar diversos papéis. No 

entanto, esta situação tem causado maior tensão, afetando mais as mulheres, devido ao 

difícil equilíbrio entre os papéis do Trabalho e Família. De modo geral, o conflito 

trabalho-família implica consequências ao nível do bem-estar pessoal e profissional dos 

indivíduos. Assim, o presente estudo, tem como objetivo analisar qual a relação entre o 

conflito trabalho-família e o compromisso afetivo e se este é uma possível variável para 

mediar a relação entre o conflito trabalho-família e a saúde. Ainda mais especificamente, 

saber em qual caso, se nos Homens ou nas Mulheres, é mais forte a relação entre o conflito 

trabalho-família e o compromisso afetivo. O estudo foi aplicado através de um 

questionário a uma amostra de 1885 indivíduos, empregados numa organização bancária. 

O tratamento dos dados foi feito com base numa análise de modelos de equações 

estruturais, em particular com análises multigrupo. Os resultados obtidos demonstraram 

apoio nas evidências teóricas e, neste sentido, observou-se que o compromisso afetivo é 

um mecanismo explicativo da relação entre o conflito trabalho-família e a perceção de 

saúde. De modo geral, os resultados indicam que as mulheres consideram que a sua 

relação afetiva com a organização é mais afetada pelo conflito trabalho-família.  

 

Palavras-chave: conflito trabalho-família, compromisso afetivo, saúde, género, 

mulheres 
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Abstract 

 

During the years both professional and familiar dimensions are gaining new protagonists 

allowing individuals to experience several roles. However, this situation has caused 

tension, affecting mostly women, because of the difficult equilibrium between the roles 

of Work and Family. Usually, the work-family conflict has consequences in the personal 

and professional welfare. So, the objective of this study is to analyze the relation between 

the work-family conflict and the affective commitment, and if this is a possible variable 

to mediate the relation between work-family conflict and health. Specifically to know in 

which gender, man or women, the relation between work-family conflict and the affective 

commitment is stronger. This study has been applied through a quiz to a sample of 1885 

individuals, who work in a bank. The data treatment has been done by analyzing the 

structural equation modeling, in particular with analyzes multi-group. The results showed 

support on the theoretical evidence, and therefore it was observed that the affective 

commitment is the explicative answer to the relation between the work-family conflict 

and the perception of health. Usually the results show that the women consider their 

affective relation with the organization to be more affected with the work-family conflict. 

 

 

Keywords: Work-family conflict, Affective Commitment, health, gender, women 
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Introdução 

Os indivíduos frequentemente repartem-se entre serem trabalhadores, filhos, pais e/ou 

membros de um casal - em simultâneo - e estes papéis remetem-nos, inevitavelmente, 

para dois domínios – o familiar e profissional. O trabalho e a família são as dimensões 

mais predominantes na sociedade contemporânea e consequentemente na vida de um 

indivíduo, onde se tem verificado uma acentuada interligação entre ambas as dimensões. 

No decorrer dos anos as evoluções - política, económica e social - apresentaram grandes 

repercussões no dia-a-dia dos indivíduos. Os avanços e as mudanças nos valores relativos 

ao trabalho permitiram a entrada da mulher no mundo do mercado de trabalho, 

consentindo que as responsabilidades que outrora lhe eram designadas (ex. cuidar dos 

filhos, tarefas domésticas) fossem repartidas pelo seu cônjuge. A entrada do homem na 

esfera mais familiar e a consequente divisão de tarefas possibilitou que existisse uma 

distinção dos papéis (Marshall & Tracy, 2009). O mercado de trabalho experimentava 

poucas variações ao nível das características demográficas dos trabalhadores, mas com a 

entrada da mulher no mercado de trabalho vivenciou-se novas alterações na estrutura e 

funcionamento das famílias/trabalho (Westman & Piotrkowski, 1999). Estas alterações 

trouxeram novos desafios para os trabalhadores do século XXI, que passaram a ter de 

gerir mais eficazmente as responsabilidades do trabalho e da família, dado o aumento das 

exigências de tempo em ambos os papéis. 

Neste seguimento, adotou-se uma nova interação entre o trabalho e a família, que tem 

sido tipicamente estudada de acordo com a perspetiva da teoria de tensão entre papéis 

(Geurts & Demerouti, 2003) - a qual pressupõe que equilibrar múltiplos papéis é difícil e 

cria inevitavelmente tensão. Segundo Greenhaus e Beutell (1985), os indivíduos possuem 

uma quantidade limitada de recursos psicológicos e fisiológicos em termos de tempo, 

atenção e energia - o que torna difícil fazer face às diferentes exigências de cada papel. O 

surgimento do conflito entre papéis nasce, então, da escassez de um desses recursos - que 

acontece pelo excessivo investimento num determinado papel – e que proporciona a 

indisponibilidade para o desempenho de outro papel (Hobfoll, 2002). Deste modo, o 

conflito trabalho-família refere-se ao esgotamento de recursos e das elevadas exigências 

que podem resultar na transferência de um papel para outro. 

Apesar do carácter bidirecional do conflito trabalho - família (Greenhaus & 

Beutell,1985), a investigação tem-se debruçado mais sobre a influência negativa da esfera 
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profissional no desempenho do papel familiar (Matias, Andrade & Fontaine, 2011). Este 

facto também se deve aos resultados das investigações apontarem uma maior força e 

prevalência da direção de interferência Trabalho-Família do que a direção de interferência 

Família-Trabalho (Greenhaus & Beutell, 1985). Por sua vez, isto, poderá significar que é 

mais tolerado que a dimensão família seja influenciada pelas exigências profissionais, do 

que o domínio profissional pelas exigências familiares (Matias, Andrade & Fontaine, 

2011). Tolerância, essa, que pode ser reforçada pelo facto das tarefas de âmbito familiar 

serem mais flexíveis do que as tarefas do domínio profissional (Matias, Andrade & 

Fontaine, 2011). 

Desta forma, a maioria dos estudos sobre conflito de papéis tem centrado a sua atenção 

numa perspetiva negativa, enaltecendo a transferência de atitudes ou estados de humor 

negativos de uma dimensão para a outra (Matias, Andrade & Fontaine, 2011). Ainda que 

possam ser diversas as fontes de origem do conflito, existe uma unanimidade quanto às 

dimensões tempo e tensão - dada a importância das implicações tempo e atitudinais no 

desempenho de cada papel (Edwards & Rothbard, 2000). 

De modo geral, o conflito pode implicar consequências no desenvolvimento do indivíduo, 

nomeadamente ao nível da saúde e na forma como o indivíduo se relaciona com o seu 

dia-a-dia. Para além disso, nascer mulher ou homem parece, também, ter um peso na 

forma como o indivíduo irá viver a sua vida – tanto familiar como profissional.  

No entanto, com a evolução dos tempos, tem-se tentado afastar este estigma e introduzir 

múltiplos papéis ao homem e à mulher. A par desta ocorrência, o conflito trabalho-família 

surgiu em maior intensidade e com diferentes efeitos - no homem e na mulher - quanto à 

perceção do estado de saúde e ao compromisso organizacional (afetivo). 

Neste seguimento, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito negativo da 

relação do conflito entre o trabalho e a família no compromisso afetivo e o efeito deste 

na perceção da saúde dos trabalhadores. Adicionalmente, pretende-se analisar a 

moderação do género na relação entre o conflito trabalho-família e o compromisso 

afetivo, considerando que esta relação é mais forte nas mulheres do que nos homens.  
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II. Enquadramento Teórico 

1. Conflito Trabalho-Família e Compromisso Afetivo  

Greenhaus e Beutell (1985) definiram que o conflito trabalho-família podia ter origem 

em três dimensões – tempo, tensão e comportamento. O conflito baseado no tempo 

implica que os múltiplos papéis que o indivíduo desempenha competem entre si em 

termos de tempo, interferindo com a disponibilidade de o indivíduo desempenhar 

adequadamente um dos seus papéis devido ao tempo despendido em cada papel 

(Greenhaus & Beutell, 1985). O conflito baseado na tensão surge quando o papel 

stressante de uma das dimensões induz tensão psíquica ou física ao indivíduo, devido às 

pressões para o desempenho, pressões psicológicas e/ou aos problemas interpessoais - 

que podem induzir à irritabilidade, fadiga ou apatia - que afetam e dificultam o 

cumprimento das exigências do outro papel (Greenhaus & Beutell, 1985; Kinnunen & 

Mauno, 1998). Por último, o conflito baseado no comportamento refere-se ao conflito que 

provém dos comportamentos incompatíveis e exigidos pelos diferentes papéis, que são 

incongruentes com os comportamentos “desejados” no desempenho do outro papel 

(Greenhaus & Beutell, 1985). 

Neste sentido, o conflito trabalho-família resulta da incompatibilidade entre as duas 

dimensões, que implica que as expectativas e as exigências de trabalho e de família 

interferem entre si, no decorrer da vida do indivíduo. Isto, pode causar ao indivíduo a 

incapacidade de responder positivamente às expectativas da organização. 

A organização que emprega, espera que o indivíduo no desempenho da sua atividade 

coloque de si no que faz (Moretti, 2009) e em detrimento dessa obrigação, o indivíduo 

espera que haja, também, o mesmo princípio por parte da organização, de maneira a 

existir um compromisso, em ambos os lados. Dessa forma, em um primeiro momento, 

tem de existir confiança mútua – em que essa entrega irá prevalecer tanto da parte do 

indivíduo como da organização. Os indivíduos que sentem maior realização dessa 

confiança tendem a responder às obrigações da organização de maneira positiva, como 

forma de retribuição (Almeida & Ferreira, 2010). A perceção de apoio, justiça e 

integridade ajudam a estabelecer uma relação de intercâmbio com a organização (Meyer 

& Allen, 1997), pois o indivíduo vê nesses aspetos o reconhecimento e respeito pelas suas 

capacidades - o que por conseguinte cria maior empenho em corresponder às expectativas 

da organização (Almeida & Ferreira, 2010).  



4 
 

Neste seguimento, o compromisso que os indivíduos estabelecem com a organização, 

revela a compreensão do comportamento de trabalho dos colaboradores nas organizações 

(Mowday, Steers & Porter, 1979). O compromisso organizacional tem sido caracterizado 

como a força, que mede o nível de identificação e envolvimento de um indivíduo com 

uma organização particular (Meyer & Herscovitch, 2001) e no qual traduz o estado 

psicológico de um indivíduo em relação à organização (Meyer & Allen, 1991). É através 

do compromisso organizacional que o indivíduo caracteriza a sua relação com a 

organização e decide se continua ou não como membro da mesma (Meyer & Allen, 1997). 

Estas implicações de decisão são base do modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991), 

em que os autores evidenciaram, que o compromisso dos colaboradores com a 

organização, pode refletir-se através de três ligações diferentes e das quais resulta 

diferentes compromissos - afetivo, de continuidade e normativo - que respetivamente 

postulam que os colaboradores de uma organização estão ligados através: de relações de 

carácter afetivo; de relações baseadas num investimento pessoal com vista num custo 

associado percebido em deixar a organização e de sentimentos de obrigação e de dever 

moral para com a organização.  

Neste estudo, será apenas abordado a dimensão afetiva do compromisso organizacional, 

o qual se desenvolve através de sentimentos positivos de identificação - como o apego e 

o envolvimento - que o indivíduo sente em relação à organização (Meyer & Allen, 1991). 

Logo, um colaborador que estabeleça uma ligação emocional com a organização irá criar 

um forte compromisso afetivo e uma maior motivação em fazer parte da organização, em 

oposição a um colaborador com baixa ligação emocional - fraco compromisso afetivo 

(Allen & Meyer, 1996). Esta ligação pode, ainda, ser enraizada quando os colaboradores 

sentem que as suas funções e tarefas são adequadas e existe uma respetiva valoração ao 

seu desempenho (Allen & Meyer, 1996).  

Para além do sentimento de pertença do colaborador com a organização, o compromisso 

afetivo também se desenvolve consoante a perceção da satisfação das necessidades 

pessoais do colaborador. Isto é, o colaborador tem que sentir que as suas expectativas e 

objetivos pessoais estão a ser concretizados e que a sua permanência na organização 

satisfaz as suas necessidades pessoais. Este pressuposto levou a que os autores Allen e 

Meyer (1996) concluíssem que o compromisso afetivo evolui conforme o colaborador 

perceciona as suas experiências de trabalho como compensatórias para a sua vida pessoal. 
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 Assim, a capacidade do indivíduo conseguir conciliar o seu papel profissional com as 

suas responsabilidades familiares representa um peso na decisão de permanência na 

organização (Huang & Hsiao, 2007). De modo geral, no dia-a-dia de um trabalhador é 

frequente a sobreposição dos horários de trabalho e de família, acabando, muitas vezes, 

por o tempo ser escasso para realizar as tarefas domésticas e para prestar atenção à família. 

Também o cansaço acumulado ao longo do dia de trabalho pode colocar o indivíduo com 

menos energia e disposição para gerir tão eficazmente a sua dimensão familiar (Chambel 

& Santos, 2009). Deste modo, podemos esperar que na situação de conflito trabalho-

família o trabalhador considere que não há uma compensação satisfatória em permanecer 

na organização e por isso tenha menor compromisso afetivo com a organização. Neste 

sentido, formulou-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: o conflito trabalho-família está negativamente relacionado com o 

compromisso afetivo  

2. Perceção Geral de Saúde  

O trabalho é uma das dimensões que mais influencia e modifica o indivíduo ao longo da 

sua vida adulta. Representa um grande peso para a dimensão da vida pessoal e para a 

estruturação do indivíduo enquanto pessoa (Alvim, 2006). De facto, o trabalho tem 

impacto a diversos níveis do ser humano, uma vez que é no trabalho que os indivíduos 

passam a maior parte do seu tempo (Ferreira, 2008). Mas, também é no trabalho, que os 

indivíduos têm oportunidade de dar de si, podendo produzir e criar conforme os seus 

intuitos pessoais.  

Os indivíduos estão sempre numa busca incessante pela obtenção e manutenção dos 

recursos (como energia, tempo, condições e características pessoais) (Hobfoll, 2002), de 

forma a garantir o seu bem-estar. De modo geral, as pessoas entendem a saúde como um 

modo para atingir o bem-estar - já que ter saúde implica maior energia e condições físicas 

e mentais para as atividades do dia-a-dia (Pais-Ribeiro,2005). Segundo Araújo e Araújo 

(2000), o ser o humano tem a capacidade de desde logo perceber o seu corpo e as suas 

respetivas alterações, o que lhe permite fazer deduções quanto ao seu estado de saúde. A 

análise à perceção do seu estado de saúde é influenciada por diferentes fatores – 

biológicos, comportamentais, ambientais, socioeconómicos e psicológicos (Kivinen, 

Halone, Eronen, Nissinen, 1998). Todavia, a saúde não tem a mesma representação para 

todos os indivíduos. As representações sociais que os indivíduos fazem da saúde/doença 
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e da sua auto-perceção, podem ser percebidos através da prevalência da morbilidade de 

doenças crónicas, das implicações e das expectativas pessoais inerentes ao estado de 

saúde (Kivinen, Halone, Eronen, Nissinen, 1998). 

A perceção é um processo psicológico através do qual o indivíduo tem consciência dos 

seus estímulos sensoriais e adquire informações significativas da realidade (Ross, 

Amabile & Steinmetz, 1977). No seguimento do mesmo princípio, a perceção do estado 

de saúde é o modo como o indivíduo percebe a sua saúde - tendo em conta os estímulos 

recebidos - e através dos quais faz a sua própria avaliação à sua saúde mental e física 

(Vintém, 2008). Neste sentido, a perceção geral de saúde não é mais que uma auto-

avaliação - que o indivíduo faz da sua própria saúde - com base nas dimensões da sua 

saúde mental, funcionamento físico e interação social (Smith, Avis & Assmann, 1994 

citado por Seidl & Zannon, 2004). Contudo, segundo um estudo realizado por Smith, Avis 

e Assmann (1994, citado por Seidl e Zannon, 2004), verificou-se que a dimensão que 

apresentava maior valor preditivo na perceção do estado de saúde era o funcionamento 

físico – uma vez que os indivíduos têm maior perceção do visível e palpável, como a dor 

e a fadiga. Na maioria das vezes, tendem a relacionar com os seus problemas de saúde 

física, capacidades funcionais e comportamentos de saúde.  

A perceção do estado de saúde surge muitas vezes referida, como sinónimo do conceito 

de qualidade de vida (Seidl & Zannon, 2004), no entanto, estes conceitos são distintos 

entre si (Minayo, Hartz & Buss, 2000). O indivíduo associa a sua qualidade de vida 

conforme a presença de doença, capacidade funcional, desempenho nas suas tarefas 

diárias e relacionamentos interpessoais (Seidl & Zannon, 2004). Logo, quando o 

indivíduo avalia a sua qualidade de vida, está analisar a perceção do seu estado em termos 

de saúde e de outras áreas de satisfação da sua vida (Pagani & Junior, 2006; Smith, Avis 

& Assmann, 1994 citado por Seidl & Zannon, 2004). Neste seguimento, pode afirmar-se 

a saúde como um constructo multidimensional, ao qual o indivíduo analisa-a para 

reconhecer a sua satisfação em geral com a vida (Seidl & Zannon, 2004).  

Atualmente, um grande número de organizações já demonstra preocupação com o bem-

estar do indivíduo, uma vez que reconhecem esse bem-estar como antecedente ao 

desempenho do indivíduo com a organização. Geralmente, quando um indivíduo tem uma 

perceção positiva da sua atividade profissional, tende a ter um estado de satisfação maior 
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- com uma repercussão maior no seu estado emocional - pois o indivíduo sente-se bem 

no desempenho do seu trabalho (Huang & Hsiao, 2007).  

Um colaborador com maior ligação afetiva positiva com a organização sente-se mais 

motivado e eficaz no seu desempenho (Nascimento, Lopes & Salgueiro, 2008). Esta 

ligação afetiva reduz os níveis de stress e aumenta o bem-estar para o indivíduo (Meyer, 

Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002). Logo, um indivíduo ao indicar uma relação 

afetiva positiva com a organização vai desenvolver uma avaliação positiva do seu próprio 

bem-estar (Harter, Schmidt & Keyes, 2002).  

No entanto, em geral, sabe-se que o conflito trabalho-família tem sido identificado como 

uma fonte de stress mental e físico, que potencia consequências negativas ao nível do 

bem-estar do indivíduo – como o aumento dos riscos de saúde, diminuição da 

produtividade, insatisfação pessoal e profissional entre outros efeitos (Matias, Andrade 

& Fontaine, 2011; Byron, 2005; Parasuraman & Simmers, 2001; Kossek & Ozeki, 1998; 

Duxbury & Higgins, 1991). Assim, o conflito trabalho-família está associado à saúde e 

ao bem-estar profissional, através dos resultados organizacionais do indivíduo (Hammer, 

Kossek, Anger, Bodner & Zimmerman, 2010 cit. Appel-Silva, Argimon & Wendt, 2011). 

Deste modo, a relação entre o conflito trabalho-família e a saúde pode ser uma 

consequência do efeito mediador de outra variável – o compromisso (afetivo).  

As dimensões - família e trabalho - funcionam conforme o indivíduo estabelece entre elas 

o seu nível de identidade e de significado, e através das quais cria os seus compromissos 

e expectativas pessoais - que espera ver alcançados, por forma ao seu bem-

estar/satisfação. Neste seguimento, é em função do compromisso, que estabelecem com 

cada dimensão - em especial na profissional - que os indivíduos medeiam o seu bem-

estar. Assim, o compromisso afetivo facilita a satisfação profissional de um indivíduo, 

que por sua vez auxilia à redução dos efeitos do conflito trabalho-família, implicando um 

aumento do seu bem-estar. Deste modo, formulou-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 2: o compromisso afetivo medeia a relação entre o conflito trabalho-família e a 

perceção de saúde dos trabalhadores. 

3. Papel Moderador do Género 

Os progressos nos valores, principalmente os relativos à dimensão trabalho, permitiram 

que com a entrada da mulher no mercado do trabalho, existisse uma distinção dos papéis 
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de género (Marshall e Tracy, 2009). Apesar das mudanças sociais vivenciadas ao longo 

dos anos, continua a existir a ideologia que as diferenças de género têm repercussão na 

divisão do trabalho familiar e profissional. Desta forma, a diferenciação em função do 

sexo no desempenho dos papéis profissionais e familiares continua a ser vista como uma 

base legítima e aceitável para a distribuição de tarefas, responsabilidades e direitos 

(Franks, 1999 cit. Matias, Andrade & Fontaine, 2011). 

Neste sentido, os papéis de género são definidos como as expectativas/crenças 

partilhadas, acerca das qualidades e comportamentos apropriados dos indivíduos, em 

função do seu género socialmente definido (Nogueira, Neves, & Barbosa, 2005) - que 

induzem para as diferenças sexuais estereotipadas. Ao deferir os estereótipos, concedeu-

se a oportunidade de enfatizar os comportamentos de género, estabelecendo o que seria 

tipicamente “normal” e na mesma sequência, o que seria desejável ou aceitável na 

sociedade (Linstead & Pullen, 2006).  

O papel de género nasce, desde logo, do princípio que os homens e as mulheres se 

comportam de uma maneira diferente e assumem, por isso, diferentes papéis no decorrer 

da sua vida. Ainda que o género não seja exatamente algo que se detém ou possui, mas 

sim um processo - contínuo e fluido - suficiente para se manifestar de forma dinâmica em 

todas as situações do dia-a-dia (Linstead & Pullen, 2006), enaltecendo as diferentes 

reações das pessoas perante uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino 

(Maccoby, 2000). Tal sucede pelos constantes estímulos dados aos indivíduos, desde a 

sua infância até à idade adulta, por processos de socialização dos papéis sexuais 

(Amâncio, 1994). Amâncio (1994) refere que o processo de socialização - feito 

essencialmente no seio da família - tem influência na determinação dos papéis sociais 

associados a cada um dos sexos, acabando por definir as diferenças no perfil de 

personalidade de homens e mulheres. Deste modo, a própria estrutura familiar e a divisão 

de tarefas na família é suportada pelas diferenças dos papéis de género.  

Apesar de uma evolução nos tempos, como tem sido referenciado até aqui, quando 

comparados os papéis do Homem e da Mulher, entre o atual e o tradicional não se repara 

uma evolução exponencial, isto é, a mulher continua a ser associada às responsabilidades 

familiares e aos seus afazeres domésticos e o homem às suas obrigações profissionais, 

com o intuito de sustentar a sua família (Judge & Livingston, 2010). Nesta sequência, por 

escolha ou habituação, as mulheres tendem a considerar a dimensão familiar mais 
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importante e o seu papel profissional como menos importante, em oposição aos homens 

(Bianchi & Milkie, 2010). 

 Ainda que a par das mudanças: aumento da participação das mulheres na dimensão 

profissional e o maior envolvimento dos homens com a família - as investigações 

demostraram que a participação dos homens na mudança não tem sido equitativa 

(Marshall & Barnett, 1993; Bianchi & Milkie, 2010). Ou seja, o aumento da participação 

das mulheres no mercado de trabalho não tem correspondido a um aumento da 

participação dos homens no trabalho não pago – como as tarefas domésticas (Perista, 

2002; Stier & Lewin-Epstein, 2000; Torres, 2004 cit. Matias, Andrade, Fontaine, 2011).  

Com a nova interação entre o trabalho e a família - que visa abandonar a perspetiva 

tradicional – espera-se, então, que o homem e a mulher assumam múltiplos papéis (Geurts 

& Demerouti, 2003). No entanto, esta situação tem causado maior tensão, devido ao 

difícil equilíbrio entre papéis e à divisão assimétrica das responsabilidades familiares – 

que podem estar associadas às anteriores diferenças sexuais estereotipadas. Deste modo, 

as mulheres têm sido reportadas como as mais afetadas e com maiores níveis de tensão 

no conflito trabalho-família (Hill, 2005; Perista, 2002; Marshall & Barnett, 1993). Ainda 

que alguns autores (Greenhaus & Beutell, 1985) acreditem que os trabalhadores - 

incluindo os homens - que têm diversas responsabilidades familiares a seu cargo, também 

possam fazer parte dos mais afetados. 

Deste modo, podemos esperar que as mulheres - quando comparadas com os homens - 

têm o sentimento que a sua vida profissional está a prejudicar a sua família e, por isso, 

responderem reciprocamente de um modo mais forte, isto é, diminuírem a sua relação 

afetiva com a organização. Neste sentido, formulou-se a seguinte hipótese: 

 Hipótese 3: A relação negativa entre o conflito trabalho-família e o compromisso afetivo 

é mais forte no caso das mulheres, quando comparadas com os homens. 

III. Método 

Amostra e Procedimento 

A amostra deste estudo foi recolhida numa entidade bancária portuguesa, participando 

um total de 1885 indivíduos, compostos por 802 mulheres e 1083 homens. O questionário 

foi realizado em formato online e respondido em toda a estrutura da organização, desde 
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as suas sucursais (extensas a todo o país) até aos serviços centrais. Todos os participantes 

foram informados sobre: liberdade de participação, o anonimato e a confidencialidade de 

todas as respostas individuais. 

Dos dois grupos criados pela amostra – homens e mulheres – os homens compõem 

maioritariamente a amostra (57,50% no caso dos homens e 42,50% no caso das 

mulheres). Relativamente às características relacionadas com o trabalho, os participantes 

do grupo Homens provêm em maior parte da função Assistente de vendas (15,20% no 

caso dos homens e 13,20% no caso das mulheres) e têm frequentemente um tempo de 

permanência no banco de entre 20 e 30 anos (34,00% no caso dos homens e 24,80% no 

caso das mulheres). O grupo das mulheres apresenta valores descritivos diferentes, 

nomeadamente provêm sobretudo da função Técnico (22,20% no caso das mulheres e 

14,00% e no caso dos homens) e têm mais frequentemente um tempo de permanência no 

banco de entre 10 e 20 anos (37,70% no caso das mulheres e 33,40% no caso dos homens). 

Medidas 

Conflito trabalho-família. A escala utilizada para medir este constructo latente foi a de 

Carlson, Kacmar e Williams (2000). Apresentada por 15 itens, que eram avaliados pelos 

trabalhadores numa escala de Likert de 5 pontos, desde (1) “Quase nunca” e (5) “Quase 

sempre” (α = 0.95, homens e α = 0.95, mulheres), indicando valores mais elevados, maior 

perceção do conflito trabalho-família. Um exemplo de item é “Sinto que não tenho tempo 

suficiente para as minhas tarefas em casa, devido ao tempo que tenho de despender no 

trabalho”. 

Compromisso Afetivo. O compromisso afetivo foi medido através da escala de Meyer, 

Allen e Smith (1993). Esta escala era composta por 6 itens e que eram respondidos numa 

escala de Likert de 7 pontos, desde (1) “Discordo Totalmente” a (7) “Concordo 

Totalmente” (α = 0.83, homens e α = 0.86, mulheres), indicando valores mais elevados 

maior os níveis de compromisso afetivo. Os primeiros três itens, refletiam uma ligação 

positiva como “Ficaria muito contente se desenvolvesse o resto da minha carreira nesta 

(nome da organização) ” e os últimos três itens apresentavam uma ligação negativa, tal 

como exemplo “Eu não tenho um forte sentimento de pertencer à (nome da organização).” 

Nestes três últimos itens, a escala foi invertida para se realizar a análise estatística.  
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Perceção geral de saúde. O Health Perceptions Questionnaire desenvolvido por Ware, 

Davies-Avery e Donald (1978) foi utilizado para medir a perceção da saúde. Esta escala 

tinha 4 itens, que eram respondidos numa escala de Likert de 5 pontos, desde (1) 

“Definitivamente falso” a (5) “definitivamente verdadeiro” (α = 0.90, homens e α = 0.91, 

mulheres), indicando valores mais elevados maior perceção de saúde.´ 

Análise Estatística 

Numa fase inicial, foi utilizado o SPSS (SPSS 21.0) para realizar as análises descritivas 

da caracterização da amostra, para fazer o cálculo das médias, desvios-padrão, 

correlações e consistências internas das variáveis em estudo. Para numa fase seguinte, 

proceder-se às análises no AMOS (AMOS 21.0). 

 

O tratamento estatístico dos dados foi feito com base numa análise de modelos de 

equações estruturais (MEE) - em particular a análises multigrupo - no programa AMOS 

(Arbuckle, 2003). Em que o principal objetivo era comparar se as relações entre as 

variáveis em estudo ocorriam de modo idêntico para os Homens e para as Mulheres.  

 

Com recurso ao AMOS e para testar o modelo de medida em estudo, analisou-se dois 

modelos – Teórico e Alternativo – para a amostra dos Homens e para a amostra das 

Mulheres. Através destes dois modelos de medida, pretendeu-se determinar a validade 

discriminante de cada uma das variáveis analisadas em relação às outras. O modelo 

Teórico, que corresponde ao modelo de medida deste estudo apresenta os três fatores 

latentes (i.e. Conflito trabalho-família, compromisso afetivo e a saúde) em oposição o 

Modelo Alternativo corresponde ao modelo com apenas um fator latente. Para cada 

amostra foi, inicialmente, realizada uma análise fatorial confirmatória dos modelos de 

medida - Teórico e Alternativo, tal como recomendado por Anderson e Gerbing (1988). 

A avaliação do ajuste dos dados foi procedida conforme as recomendações de Hu e 

Bentler (1990), em que o ajuste dos modelos foi baseado numa combinação de vários 

índices de qualidade de ajustamento. Em todas as análises foram usados o método de 

estimação de máxima verosimilhança e matriz de variância-covariância. Os modelos 

foram comparados com base nos testes de diferença do χ2 e, ainda, em índices de ajuste 

adicionais, nomeadamente o Standardized root mean square (SRMR), o Bentler 

Comparative Fit Index (CFI), o Incremental fit index (IFI) e o root mean square error of 

approximation (RMSEA). Para IFI e CFI, valores iguais ou superiores a 0,90 representam 
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um bom ajuste do modelo, e para SRMR, valores inferiores a 0,06 indicam um bom ajuste 

do modelo (Hu & Bentler, 1999).  

Em seguida, realizou-se uma análise multigrupo, conforme as instruções de Byrne (2001). 

Como recomendado, primeiro testou-se os modelos estruturais separadamente para cada 

amostra – homens e mulheres – a fim de determinar se usávamos um modelo de mediação 

total ou parcial. Para cada amostra testou-se estes dois modelos de mediação: o Modelo 

de Mediação Total, que inclui caminhos estruturais diretos do conflito trabalho-família 

ao compromisso afetivo e do compromisso afetivo à saúde e o Modelo de Mediação 

Parcial onde se adicionou um caminho entre a variável independente (i.e. conflito 

trabalho-família) com a variável dependente saúde – criando, dessa forma, um caminho 

estrutural direto entre o conflito trabalho-família e a saúde.  

O modelo com os melhores ajustes aos dados foi testado numa análise multigrupo, para 

ambas as amostras, que tinha como objetivo identificar a existência de diferenças no 

Modelo Estrutural para dois grupos diferentes (Homens vs Mulheres). Nesta análise, o 

valor da diferença do Qui-quadrado (Δχ2) e respetivos graus de liberdade (df) do Modelo 

Baseline – quando não são impostos constrangimentos entre os grupos, ou seja, os 

parâmetros são “livres” de variarem entre os grupos – e do Modelo Totalmente Restrito 

– quando são impostos constrangimentos iguais entre os grupos, ou seja, quando são 

fixados os mesmos parâmetros para os dois grupos – foram utilizados para analisar 

possíveis diferenças significativas entre os dois grupos. 

Por fim, foram realizados subsequententes testes iterativos no sentido de analisar as 

invariâncias e os coeficientes para cada um dos caminhos estruturais - separadamente 

para as duas amostras. Quando o ajuste dos dados não se deteriorava (por exemplo, se a 

diferença χ2 não era significativa), o constrangimento era incluído no próximo modelo - 

que incluía um outro constrangimento. Este processo foi repetido até chegar ao modelo 

final. 
 

IV. Resultados 

Médias, Desvios-Padrões e Correlações 

 Na Tabela 1 são apresentadas as médias, desvios-padrões e correlações entre as variáveis 

em estudo. Com base nos valores médios obtidos, verifica-se que tanto as Mulheres como 

os Homens têm uma perceção relativamente neutra do conflito trabalho-família 
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(Mulheres: M=2.62, SD=.84; Homens: M=2.63, SD=.82), atribuindo, em média, valores 

próximos de três, numa escala de Likert de cinco pontos. No que refere à saúde os dois 

grupos apresentam uma perceção moderadamente positiva (Mulheres: M= 3.45, SD=.84; 

Homens: M=3.41, SD=.80), uma vez que atribuíram, em média, valores próximos de 

quatro, numa escala de Likert de cinco pontos. Já no que diz respeito ao compromisso 

afetivo, tanto os Homens como as Mulheres, têm uma avaliação relativamente positiva 

(Mulheres: M=5.74, SD= 1.01; Homens: M=5.85; SD=.95), dado que em média atribuem 

uma pontuação superior a cinco pontos, numa escala de Likert de sete pontos. Os valores 

médios apresentados não registaram diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos analisados, exceto para o compromisso afetivo, onde através do One-way 

Anova se verificou que os homens são mais comprometidos do que as mulheres (F=5.70, 

p <.05). 

Com base na matriz de correlações (ver Tabela I) verificámos, como previsto, que o 

conflito trabalho-família apresenta uma correlação negativa com o compromisso afetivo 

e com a saúde. Por outro lado e, também, como esperado existe uma correlação positiva 

entre o compromisso afetivo e a saúde.  

 Tabela I. Média, Desvio Padrão e Correlações para Homens (acima da diagonal) e para 

Mulheres (abaixo da diagonal).  

Notas: SD – Desvio padrão; r – correlação; *p < .05; ** p < .01 

Modelos de medida 

Para testar o ajustamento do modelo de medida em estudo, construiu-se dois modelos de 

equações estruturais – um com amostra dos Homens e outro com amostra das Mulheres 

– que foram analisados em separados. O modelo Teórico com três variáveis latentes – 

conflito trabalho-família, compromisso afetivo e perceção de saúde - revelou um fit 

 
Homens 

(n=1083) 
 

Mulheres 

(n=802) 

 

 
1. 2. 3. 4. 

 Mean SD  Mean SD  

r para os Homens (acima da 

diagonal) e para Mulheres 

(abaixo da diagonal) 

1. Tempo no Banco 3.01 1.01  2.73 .99   .034 .140** -.210** 

2. Conflito Trabalho-

Família 
2.63 .82  2.62 .84  -.001  -.077* -.336** 

3. Compromisso 

Afetivo 
5.85 .95  5.74 1.01  .028 -.185**  .127** 

4. Saúde 3.41 .80  3.45 .84  
-

.150** 
-.361** .205**  
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adequado para todos os índices observados, quer nos Homens ( χ 2 (248) =1842.75, p < 

0.001; SRMR= 0.05; IFI=0.91; CFI=0.91; RMSEA=0.08), quer nas Mulheres (χ 2 

(248)=1675.83, p < 0.001 ; SRMR=0.06; IFI=0.90; CFI=0.90; RMSEA=0.09). Este 

modelo de medida foi subsequentemente comparado ao modelo de um fator latente - 

Modelo Alternativo - para ambos os grupos. Neste modelo, pressuponha-se que todos os 

itens saturavam em uma única variável latente e ao contrário do Modelo Teórico não 

revelou um bom ajuste aos dados (Homens: χ 2 (251) =6410.89, p < 0.001; SRMR= 0.14; 

IFI=0.65; CFI=0.61; RMSEA=0.15; Mulheres: χ 2 (251) =5519.78, p < 0.001; SRMR= 

0.15; IFI=0.64; CFI=0.64; RMSEA=0.16). 

Esta análise mostrou que a estrutura dos fatores latentes, proposta para as variáveis deste 

estudo era consistente com o modelo teórico, o que significa que os dados deste estudo 

são melhor explicados quando se analisam as três variáveis como constructos teóricos 

distintos. Desta forma, o Modelo Teórico parece ser aquele que melhor se ajusta aos dados 

dos dois grupos, sendo a diferença significativa em relação ao Modelo Alternativo 

(Homens: Δχ2 (3) =4568.14, p < 0.001; Mulheres: Δχ2 (3) =3843.95, p < 0.001) (ver 

Tabela II). 

Modelo Estrutural e Hipóteses 

 Prosseguiu-se com a análise de equações estruturais para se testar as hipóteses do estudo. 

Neste passo, realizou-se uma análise multigrupo, conforme as instruções de Byrne (2001). 

Assim, testou-se o modelo teórico (o que tinha melhor ajuste aos dados), com o 

pressuposto que este apresentava uma Mediação Total – o qual revelou um ajustamento 

aceitável nos dois grupos (Homens: χ 2 (249) =1949.48, p < 0.001; SRMR= 0.10; 

IFI=0.90; CFI=0.90; RMSEA=0.08; Mulheres: χ 2 (249) =1748.66, p < 0.001; SRMR= 

0.11; IFI=0.90; CFI=0.90; RMSEA=0.09). Este modelo de Mediação Total incluiu os 

caminhos estruturais do conflito trabalho-família ao compromisso afetivo e do 

compromisso afetivo à saúde. Para compararmos este modelo, estabeleceu-se outro 

modelo alternativo – também teoricamente plausível – onde se adicionou um caminho 

entre a variável (exógena) conflito trabalho-família com a variável (endógena) saúde. Este 

modelo denominou-se Modelo de Mediação Parcial e os dados revelaram um bom índice 

de ajustamento (Homens: χ 2 (248) =1842.75, p < 0.001; SRMR= 0.05; IFI=0.91; 

CFI=0.91; RMSEA=0.08; Mulheres: χ 2 (248) =1675.83, p < 0.001; SRMR= 0.06; 

IFI=0.90; CFI=0.90; RMSEA=0.09). Todas as relações previstas eram significativas.  
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Tabela II. Análise Fatorial Confirmatória (n=1885). 

 Notas: ** p < .01

Modelos χ 2 Δχ2 SRMR CFI IFI RMSEA 

 

Modelo Teórico (com três factores 

latentes – i.e. conflito, ligação e 

saúde)  

Homens 

 

 

 

Mulheres 

χ2 (248) =1842.75** 

 

 

χ2 (248) = 1675.83** 

__ 

 

__ 

 

 

.05 

 

 

.06 

.91 

 

 

.90 

.93 

 

 

.90 

.08 

 

 

0.9 

Modelo Alternativo 

(com um factor latente)  

  

Homens 

 

 

 

Mulheres 

 

χ2 (251) = 6410.89** 

 

 

χ2 (251) = 5519.78** 

 

Comparação com Modelo Teórico 

Homens Δχ2 (3) =4568.14** 

 

Comparação com Modelo Teórico 

Mulheres Δχ2 (3) =3843.95** 

.14 

 

 

 

.15 

.61 

 

 

 

.64 

.65 

 

 

 

.64 

.15 

 

 

 

.16 
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Quando comparados os dois modelos, verificou-se que o Modelo de Mediação Parcial 

demonstrava melhor ajuste aos dados do que o Modelo de Mediação Total, quer para os 

Homens (Δχ2 (1) =106.73, p < 0.001) quer para as Mulheres (Δχ2 (1) = 72.83, p < 0.001 

(ver Tabela III). 

 

Tabela III. Modelos de equações estruturais para cada amostra em estudo – Homens 

(n=1083) e Mulheres (n = 802) 

                 Notas: ** p < .01 

  Após ter-se verificado este ajustamento, estimou-se um modelo multigrupo, que 

englobou, então, o caminho estrutural direto entre o conflito trabalho-família e a saúde. 

Este modelo teve por objetivo verificar se existia um bom índice de ajustamento às duas 

amostras - em simultâneo (Homens e Mulheres) – e observar a existência de diferenças 

significativas entre os dois grupos nas relações estruturais examinadas. O modelo 

multigrupo apresentou um índice de ajustamento adequado (χ 2 (496) =3518.59, p < 0.001; 

SRMR= 0.05; IFI=0.91; CFI=0.91; RMSEA=0.06) – sendo o Modelo de Baseline do 

estudo. Este Modelo de Baseline foi comparado com outro modelo alternativo – Modelo 

Totalmente Restrito – que variava no número e tipo de parâmetros que se assumiam como 

invariantes nas duas amostras (Byrne, 2001). Quando testado o Modelo totalmente 

Modelos χ 2 Δχ2 
SRM

R 

CF

I 
IFI 

RMSE

A 

Mediação 

Total: 
      

Homens χ2 (249) = 

1949.48** 

 

___ .10 .90 .90 .08 

 

Mulheres 

 

χ2 (249) = 

1748.66** 
___ .11 .90 .90 .09 

Mediação 

Parcial: 
      

 

Homens 
χ2 (248) = 

1842.75** 

 

 

 

Comparação com Modelo 

de Mediação Total 

Δχ2 (1) =106.73** 

 

.05 .91 .91 .08 

 

Mulheres 
χ2 (248) = 

1675.83** 

Comparação com Modelo 

de Mediação Total 

Δχ2 (1) = 72.83** 

.06 .90 .90 .09 
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Restrito (χ2 (548) =3640.59, p < 0.001; SRMR= 0.06; IFI=0.90; CFI=0.90; 

RMSEA=0.06), observou-se que este não revelou um ajustamento significativamente 

melhor que o modelo de Baseline (Δχ2(52)=122.00, p < 0.001) - o que significa que 

existem algumas diferenças entre os grupos analisados (Byrne, 2001). 

Em seguida, realizou-se subsequentes testes iterativos, com o objetivo de se analisar as 

invariâncias entre as duas amostras, e assim, chegar-se ao Modelo Final. Neste modelo 

foram adicionados progressivos constrangimentos aos caminhos estruturais das amostras, 

em depois foram comparados com o Modelo de Baseline. Quando o ajuste dos dados não 

se deteriorava (i.e. Δχ2 não era significativa) o constrangimento era incluído no modelo 

seguinte, o qual incluía também outro constrangimento. Este passo foi repetido até 

chegar-se ao Modelo Final (χ2 (540) =3523.31, p < 0.001; SRMR= 0.05; IFI=0.91; 

CFI=0.91; RMSEA=0.06) - que revelou um bom ajustamento aos dados, embora não 

significativamente superior ao modelo de Baseline (Δχ2(4)=4.72, n.s) (ver Tabela IV). 

Em geral, apenas dois itens revelaram-se não significativos quando comparados com o 

Modelo de Baseline: “O meu trabalho afasta-me, mais do que eu gostava, das atividades 

familiares” (Δχ2(2)=4.08, n.s) e “Eu sinto os problemas do (nome da organização) como 

meus” (Δχ2(4)=4.72, n.s).  

Tabela IV. Modelos de equações estruturais das análises multigrupo (n=1885) 

Notas: ** p <.01 

As relações entre o conflito trabalho-família, compromisso afetivo e saúde foram 

testadas com o modelo estrutural final (χ2 (540) =3523.31, p < 0.001; SRMR= 0.05; 

Modelos χ 2 Δχ2 SRMR CFI IFI RMSEA 

Modelo de Baseline 
χ2 (496) = 

3518.59** 

 

__ 

 

.05 .91 .90 .06 

Modelo Totalmente 

Restrito 

χ2 (548) = 

3640.59** 

Comparação com 

Modelo de Baseline 

Δχ2(52) = 122.00** 

 

.06 .90 .90 .06 

Modelo Final 
χ2 (500) = 

3523.31** 

Comparação com 

Modelo de Baseline 

Δχ2(4) = 4.72, n.s. 

.05 .91 .91 .06 
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IFI=0.91; CFI=0.91; RMSEA=0.06), que revelou algumas diferenças entre o grupo dos 

Homens e o grupo das Mulheres - ver Figura 1. 

Figura 1. Modelo Final (coeficientes estandardizados) para Homens e Mulheres ª 

 

 

 

 

 

Com os resultados obtidos verificou-se, tal como esperado, que o conflito trabalho-

família está negativamente relacionado com o compromisso afetivo (β = -.10, p <.0001 

para os Homens e β = -.21, p <0.001 para as mulheres) e que esta relação é mais forte no 

caso das mulheres ( β = -.21, p <0.001), quando comparadas com o grupo dos Homens (β 

= -.10, p <0.001). Desta forma, as Hipóteses 1 e 3 deste estudo foram suportadas. Por sua 

vez, e como expectado, o compromisso afetivo apresenta uma relação positiva e 

significativa com a saúde, para ambos os grupos (Homens: β =.10, p <0.001 e Mulheres: 

β =.11, p <0.001) – quanto mais comprometidos os indivíduos estiverem com a 

organização, melhor a perceção da sua saúde. Adicionalmente, também se verificou, que 

o conflito trabalho-família está negativamente relacionado com a saúde (Homens: β = -

33, p <.0001 e Mulheres: β =-.31, p <0.001), demonstrando que quanto mais os indivíduos 

sentem o conflito trabalho-família, pior é a perceção da sua saúde – esta relação foi 

estatisticamente significativa.  

Por forma a testar a Hipótese 2 deste estudo, testámos em que medida existia uma 

mediação da variável compromisso afetivo na relação do conflito trabalho-família com a 

saúde. Para assegurar esta mediação foi realizado o teste de Sobel, o qual obteve um 

resultado positivo e significativo (Homens: Z=2.01, p <.05 e Mulheres: Z=2.41, p<.05). 

Estes resultados suportam a Hipótese 2 deste estudo. 

 

Compromisso 

Afetivo 

Conflito 

Trabalho -

Família 

Saúde 

-.10** (-.21**) 
.10** (.11*) 

-.33** (-.31**) 

a Valores entre parênteses correspondem aos resultados das Mulheres 

Notas: ** p <.01 
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V. Discussão 

Com os resultados obtidos neste estudo foi possível comprovar que o conflito trabalho-

família tem um papel relevante no desenvolvimento do compromisso afetivo e esta atitude 

tem um papel relevante para assegurar o bem-estar geral dos indivíduos, nomeadamente 

ao nível da perceção da sua saúde. Deste modo, o compromisso afetivo revelou-se um 

mecanismo importante para explicar a relação entre o conflito trabalho-família e a saúde 

dos trabalhadores. No entanto e tal como esperado, verificou-se que existem diferenças 

entre os resultados nos Homens e nas Mulheres, sendo que para as Mulheres o conflito 

trabalho-família é mais relevante para explicar a sua ligação com a organização, do que é 

para os Homens.  

A rotina do trabalho e do dia-a-dia sofreram alterações na vida dos indivíduos, o que 

consequentemente originou novos horários e novas atribuições de papéis ao indivíduo 

(Geurts & Demerouti, 2003). Também as exigências socioeconómicas aumentaram, 

expondo os trabalhadores a sobrecargas de trabalho exaustivas e a menos tempo de 

convívio familiar, tornando-os, dessa forma, mais sujeitos a situações que podem 

prejudicar o seu bem-estar. Segundo Chambel e Santos (2009), o cansaço acumulado ao 

longo do dia de trabalho pode colocar o indivíduo com menos energia e disposição para 

gerir tão eficazmente a sua dimensão familiar – percecionando, desse modo, maior 

conflito trabalho-família. Assim, os indivíduos que se encontram numa situação de 

conflito trabalho-família - tal como enunciado por Edwards e Rothbard (2000) – sentem 

o trabalho como um entrave ao bom funcionamento da sua dimensão familiar. Por sua 

vez, isto, pode pôr em causa a decisão do indivíduo permanecer ou não na organização 

(Huang & Hsiao, 2007), sendo influenciada pelo compromisso afetivo do indivíduo com 

a organização (Meyer & Allen, 1996). Neste seguimento, os resultados obtidos neste 

estudo confirmam os pressupostos anteriores e mostram evidência que os trabalhadores 

que percecionam conflito trabalho-família, isto é, que sentem que a organização está a 

interferir no desempenho dos seus papéis nas dimensões – familiar e profissional, 

respondem com menor compromisso afetivo (Meyer & Allen, 1996). Adicionalmente, 

este estudo encontra-se, também, de acordo com os pressupostos de Allen e Meyer 

(1996), em que o compromisso afetivo depende da forma como colaborador perceciona 

as suas experiências de trabalho como compensatórias para a sua vida pessoal. 
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Outra das conclusões deste estudo demonstra que o conflito trabalho-família está 

relacionado com a saúde através dos resultados organizacionais do indivíduo (Hammer, 

Kossek, Anger, Bodner & Zimmerman, 2010 cit. Appel-Silva, Argimon & Wendt, 2011), 

nomeadamente com a ligação que o indivíduo estabelece com a organização. Segundo 

estudos anteriores (ex. Matias, Andrade & Fontaine, 2011; Byron, 2005; Parasuraman & 

Simmers, 2001; Kossek & Ozeki, 1998; Duxbury & Higgins, 1991), o conflito trabalho-

família potencia consequências negativas, ao nível do bem-estar do indivíduo – como o 

aumento dos riscos de saúde, diminuição da produtividade, insatisfação pessoal e 

profissional. Também de acordo com estes pressupostos, os resultados obtidos no estudo 

mostram que os indivíduos ao sentirem maior conflito trabalho-família têm uma perceção 

negativa da sua saúde. Por outro lado, os resultados do estudo encontram suporte nas 

evidências de Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky (2002), isto é, quando os 

indivíduos sentem um maior compromisso afetivo com a organização, sentem, também, 

uma maior perceção positiva da sua saúde. De facto, os resultados obtidos demonstram 

apoio na evidência de que o efeito do conflito trabalho-família na saúde é mediado pelo 

compromisso afetivo dos colaboradores, pressupondo que a ligação afetiva do 

colaborador à organização é um mecanismo explicativo da relação entre conflito trabalho-

família e saúde. Assim, o efeito do conflito trabalho-família sobre a saúde reduz, quando 

é mediado pelo compromisso afetivo – o que vem demonstrar a necessidade de as 

organizações cimentarem a sua relação afetiva com os colaboradores. 

De acordo com o esperado, a relação negativa entre o conflito trabalho-família e o 

compromisso afetivo é significativamente mais forte para as Mulheres, do que para os 

Homens. Este resultado encontrou suporte no estudo de que as mulheres têm sido 

reportadas como as mais afetadas e com maiores níveis de tensão no conflito trabalho-

família (Hill, 2005; Perista, 2002; Marshall & Barnett, 1993). Também este facto pode 

advir por ainda permanecer uma participação desigual - entre homens e mulheres - nas 

dimensões familiar e profissional (Matias, Andrade & Fontaine, 2011). Adicionalmente, 

isto leva a que a mulher considere, na maioria das vezes, que o seu desempenho 

profissional pode colidir com a sua capacidade de cumprir as suas responsabilidades 

familiares (Greenhaus & Powell, 2003), afetando, desse modo, a sua ligação emocional 

com a organização. Conforme os resultados obtidos neste estudo, a relação afetiva com a 

organização, no caso da mulher é mais afetada pelo conflito trabalho-família. Apesar dos 

resultados deste estudo demonstrarem haver diferenças em termos de género, isto é, as 
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mulheres fazerem depender mais a sua relação com a organização dos níveis de 

interferência negativa do trabalho na família, os resultados deste estudo revelam, ainda, 

que os efeitos deste conflito trabalho-família também é significativa e negativa no caso 

dos homens – indicando, desse modo, apoio nas evidências de Greenhaus e Beutell (1985) 

Limitações e Estudos futuros 

O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser mencionadas. Em pri-

meiro lugar, este estudo apresenta uma estrutura transversal, com dados recolhidos num 

único momento de tempo. Dado este facto, não é possível estabelecer relações de causa-

efeito entre as variáveis, tendo sido apenas possível inferir sobre a natureza (positiva ou 

negativa) das suas relações. Talvez, num estudo futuro, seria interessante realizar um es-

tudo longitudinal para melhor perceber a relação de causalidade entre as variáveis em 

estudo. 

Uma segunda limitação está relacionada com a desejabilidade social, que poderá ter tido 

influência no uso exclusivo de questionários de auto-avaliação. Estes questionários 

podem ter, potencialmente, contaminados os resultados, dado que os entrevistados podem 

ter respondido de acordo com o que consideravam melhor aceite socialmente. No entanto, 

o questionário de auto-avaliação parecia ser a abordagem mais adequada, porque este 

estudo avaliou perceções dos trabalhadores - que melhor estão representadas neste tipo 

de instrumento.  

A terceira limitação prende-se com o facto de a investigação só ter analisado a forma 

afetiva do compromisso. Contudo, segundo Coyle-Shapiro e Morrow (2006), esta forma 

de compromisso organizacional é a mais estudada e a que está mais intimamente ligada 

aos resultados dos trabalhadores. Todavia, num estudo futuro seria interessante avaliar se 

o compromisso de continuidade – em que os indivíduos que sentem esta forma de 

compromisso estão na organização porque precisam – tem impacto nas variáveis em 

estudo. 

A quarta limitação refere-se às poucas variáveis de caracterização sociodemográfica, que 

o estudo não analisou e que podiam revelar impacto na relação das variáveis analisadas, 

tal como as horas extras de trabalho, estado civil e número de filhos. Seria também 

interessante, para um estudo futuro comparar se indivíduos com cargos de chefia sentem 

maior perceção do conflito trabalho-família.  
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Outras das limitações deste estudo, diz respeito à amostra, que foi recolhida numa 

organização do ramo da banca e devido a essa situação não é possível fazer generalizações 

a outras áreas, como a área da saúde, do ensino, etc. Assim, os resultados obtidos no 

estudo não podem ser generalizáveis ao universo da população portuguesa, uma vez que 

dizem respeito unicamente à amostra do estudo em contexto específico. Por último, este 

estudo foi desenvolvido em contexto português, com uma cultura maioritariamente 

ocidental, não podendo, desse modo, generalizar os seus resultados a outras culturas. 

Implicações na Gestão de Recursos Humanos 

Apesar das limitações do presente estudo, este apresenta aspetos positivos e importantes 

a ter em consideração na prática organizacional. Este estudo demonstra a importância do 

conflito trabalho-família sobre o compromisso afetivo, dado que este tem influência em 

outcomes importantes, nomeadamente ao nível da saúde do indivíduo. Os resultados 

obtidos no estudo revelam forte apoio na literatura, o que vem, dessa forma, fortalecer a 

importância da temática. 

Nesta sequência, a vida de um indivíduo reparte-se em duas grandes dimensões: a familiar 

e a profissional. Ambas requerem tempo ao indivíduo - que o tenta dividir para que haja 

um equilíbrio entre cada participação. Por vezes, não consegue definir um equilíbrio 

nestas duas dimensões, afetando, por isso, o seu desempenho em cada dimensão, assim 

como a sua satisfação para com estas dimensões - como com outras áreas da sua vida, 

respetivamente a da sua saúde. Desta forma, o problema, muitas das vezes, reside na 

atribuição do tempo a cada dimensão – que pode ser resolvido com o auxílio da Gestão 

dos Recursos Humanos.  

Independentemente dessa atribuição, a determinada altura de vida do indivíduo, a 

dimensão profissional é aquela que ocupa maior parte do seu tempo e por isso, é 

necessário que o indivíduo sinta satisfação em fazer parte da organização em que está. 

Neste sentido, as organizações - os Recursos Humanos - devem assumir que a vida dos 

seus colaboradores fora do contexto de trabalho pode influenciar o seu bem-estar 

profissional e que este pode ser aumentado através da importância atribuída ao 

desempenho de outros papéis. Os resultados deste estudo reforçaram esta ideia e revelam 

que é necessário desenvolver e pensar em novas formas de aumentar o equilíbrio entre o 

papel do trabalho e da família, assim como o compromisso organizacional, para aumentar 

o sucesso da organização. 



23 
 

Neste seguimento, também, é através da conjugação das dimensões - familiar e 

profissional - que o indivíduo define e atribui o seu bem-estar, seja ele profissional, como 

pessoal. À semelhança deste estudo, um indivíduo que tenha um desequilíbrio entre as 

duas dimensões, tem mais propensão apresentar um baixo nível de bem-estar - com 

consequências negativas ao nível do seu desempenho organizacional. Neste sentido, é 

vantajoso para a organização promover o bem-estar do indivíduo, através das práticas de 

Gestão de Recursos Humanos – que visem a promoção do equilíbrio nas relações entre a 

família e o trabalho e a promoção das capacidades positivas dos indivíduos (com vista a 

aumentar o compromisso afetivo). Desta forma, é importante que o valor da conciliação 

esteja presente e formalizado na missão, visão e valores das organizações e que exista um 

programa e plano de ação para a área da conciliação trabalho-família, por forma a 

minimizar o seu impacto. 

Este estudo reforça a ideia da importância de uma flexibilização do trabalho, que deve 

permitir, especialmente no caso da mulher, um equilíbrio das dimensões familiar e 

profissional, visto que é esta que continua a ser mais afetada no conflito de papéis. Assim, 

o presente estudo vem intensificar a necessidade de existir um equilíbrio entre o trabalho 

e a família para a harmonia do ser humano, em particular da mulher – por vista a aumentar 

a sua ligação emocional com a organização, que suscita, por sua vez, uma maior perceção 

do bem-estar. 
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