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Resumo 

O presente estudo teve como principal objectivo estudar a Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) e a sua relação com o Bem-Estar no Trabalho (BET). A amostra é 
constituída por 64 trabalhadores de uma organização do sector do turismo com idades 
compreendidas entre os 20 e os 65 anos (M=34.59, DP=9.24).  
Foram utilizados para recolha dos dados o inventário de bem-estar afectivo no trabalho 
(JAWS) de Warr (1990), e o Inventário de QVT (Rafael & Lima, 2008c).  
Os resultados apontam para níveis positivos de QVT e bem-estar afectivo no trabalho, e 
para uma relação positiva entre o bem-estar afectivo e a QVT; Características do 
Emprego, Formação e Desenvolvimento de Competências Pessoais e Profissionais; 
Promoção na Carreira; Relações sociais e justiça no trabalho; Equilíbrio trabalho e 
família; Trabalho e Lazer. Verificaram-se diferenças significativas no bem-estar 
afectivo no trabalho em função do Sexo, sendo o BET superior nas mulheres.  
O modelo de regressão linear hierárquica ajustado permitiu verificar que os vários 
factores apresentam em conjunto uma influência significativa no bem-estar afectivo no 
trabalho, explicando 32.4% da variação total. Contudo, constatou-se que o efeito do 
Equilíbrio entre o Trabalho e a Família era o único preditor estatisticamente 
significativo para explicar a maior parte da percentagem da variância do BET.  
Após a discussão dos resultados foram também apresentadas propostas para futuros 
estudos e intervenções nas áreas do BET e QVT.  

 
Palavras-Chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Bem-Estar no Trabalho, Sexo 
 

 

Abstract 

The present study aimed mainly to reach the goal of studying the Quality of Working 
Life (QWL) and its relationship with Job-related Well-being (JW). The sample consists 
of 64 active employers of a tourism industry organization between 20 to 65 years of 
age. (M=34.59, DP=9.24).        
The instruments used to data collection were the job-related affective well-being scale 
(JAWS) of Warr (1990) and the QWL Inventory (Rafael & Lima, 2008c). 
Results pointed out QWL and job-related affective well-being positive levels, along 
with a positive relationship between job-related affective well-being and QWL; 
Working features; formation and professional and personal development of skills; 
Career Promotion; Social relationships and work equity; Work-life balance; Work and 
leisure. Statistically significant differences were found in job-related affective well-
being when related to gender, which results in a higher JW in females. 
The adjusted hierarchical linear modeling regression showed that several factors 
significantly influence the job-related affective well-being, explaining 32.4% of the total 
variance. However, the effect of Work-life balance resulted the only statistically 
significant predictor to explain the most percentage of the JW variance. 
Following the discussion of the results suggestions were also presented for future 
research and interventions in the JW and QWL fields. 

 
Keywords: Quality of Working Life, Job-related Well-being, Gender 
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Introdução 

 

“Our Culture is founded on the concept of the American Dream. We Work hard 

our entire lives to attain it: The perfect spouse, the perfect children, the perfect career, 

the perfect automobile and the perfect house in the suburbs. Work is the primary mean 

by which we acquire the resources needed to realize this dream” (Gavin & Mason, 

2004, p.379).  

 

Apesar de actualmente o sonho Americano não apresentar o mesmo impacto nas 

sociedades modernas, tendo em consideração a grave crise económica, social e cultural 

emergente, transversal a todo o mundo quer ocidental quer oriental, a necessidade de 

bem-estar, obtenção de uma maior qualidade de vida e felicidade é algo que se 

apresenta ainda como fundamental e imprescindível.  

De acordo com Tamayo, Lima e Silva (2004), o trabalho apresenta uma elevada 

relevância na vida dos indivíduos, assim como na sua sobrevivência e adaptação ao 

mundo, constituindo-se como uma peça fundamental na vida dada a quantidade de horas 

dispendidas em ambiente de trabalho sendo, como tal, fundamental a promoção do bem-

estar no contexto do trabalho. 

O ambiente de trabalho apresenta assim considerável influência na saúde mental 

individual, dependendo o bem-estar no trabalho da quantidade e qualidade de 

oportunidades e experiências positivas proporcionadas por um bom contexto de trabalho 

(Warr, 1987, 2007). 

A obtenção de sucesso numa organização depende essencialmente da QVT, uma 

vez que se torna fundamental a motivação dos colaboradores. Uma maior desmotivação 

conduz a uma menor produção e a um maior número de erros no trabalho, bem como 

uma maior propensão para acidentes de trabalho, absentismo e doenças profissionais. 

Desta forma, quanto maior a QVT, menor o risco de insucesso para a organização 

(Pereira & Bernhardt, 2004).  

Neste sentido, o presente trabalho pretende dar um importante contributo para a 

investigação na área da qualidade de vida no trabalho, bem-estar no trabalho e 

felicidade, procurando também obter conclusões relevantes para intervenções futuras ao 

nível destes importantes constructos relacionados com a psicologia positiva.  

Numa primeira parte apresenta-se um enquadramento teórico centrado 

essencialmente nos aspectos relacionados com a qualidade de vida no trabalho e bem-



2 
 

estar no trabalho, sendo referenciados diferentes modelos explicativos com o intuito de 

permitir uma melhor compreensão da importância destes aspectos no contexto 

organizacional.  

Numa segunda parte é apresentando um estudo empírico desenvolvido no sentido 

de explorar, à luz do método científico, este fenómeno. Neste ponto apresenta-se a 

metodologia adoptada, procedendo-se à descrição dos instrumentos utilizados para a 

recolha de dados, assim como o procedimento inerente à recolha e análise daqueles. 

Posteriormente, são apresentados os resultados seguidos da respectiva discussão. Por 

fim, são referidas as principais conclusões do estudo, assim como limitações do mesmo 

e sugestões para estudos futuros. 

 

1. Enquadramento Teórico 

 

1.1. Qualidade de Vida no Trabalho 

 

1.1.1. O conceito de qualidade de vida no trabalho 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) define o bem-estar dos membros de uma 

organização e traduz-se na partilha de valores entre os seus colaboradores. 

Paralelamente, induz ao aumento do nível das relações interpessoais que se estabelecem 

entre os seus membros, e destes com o exterior, a par de mais benefícios que são 

partilhados entre a organização e os seus trabalhadores (Pereira & Bernhardt, 2004).  

Saraji e Dargahi (2006) perspectivaram a QVT como um constructo dinâmico e 

multidimensional definido por aspectos como a segurança laboral, sistemas de 

recompensa, formação, oportunidades de evolução de carreira e participação na tomada 

de decisão. Esta pode também ser definida como um conjunto de estratégias e operações 

que promovem e mantêm a satisfação dos trabalhadores, de modo a melhorar as suas 

condições laborais, assim como a eficácia das próprias organizações. 

No mesmo sentido, outros autores consideraram que existem aspectos 

intimamente ligados à QVT, como seja a segurança no emprego, sistemas de 

recompensas, salário auferido proporcional e ajustado, condições de segurança e saúde 

no trabalho, integração social na organização, existência de oportunidades de formação, 

desenvolvimento de carreira e possibilidade de participação no processo de tomada de 

decisão (Lau & May, 1998; Rethinam & Ismail, 2008). Mas, não menos importante, o 
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bem-estar dos trabalhadores também é associado à QVT (Sirgy, Efraty, Siegel, & Lee, 

2001). 

Além da segurança e saúde no trabalho, a satisfação e a motivação também podem 

ser associadas à QVT, permitindo conceptualizá-la como bem-estar subjectivo, o qual 

remete para uma interacção entre o membro da organização e o respectivo ambiente de 

trabalho (Kaushik & Tonk, 2008). Segundo Conte (2003), a QVT preenche também 

algumas das necessidades dos colaboradores, permitindo que aqueles desenvolvam 

actividades no seio da organização. A existência de um ambiente de trabalho que 

permita conciliar diferentes estilos de vida aos seus colaboradores revela-se decisiva, de 

molde a garantir a manifestação de auto-reconhecimento, recompensas e supervisão 

(Huang, Lawler & Lei, 2007).  

Roan e Diamond (2003) afirmaram, por sua vez, que a QVT está intimamente 

relacionada com o bem-estar do indivíduo em relação ao seu trabalho, sendo mediado 

por um conjunto de aspectos como as tarefas por si desempenhadas (percepcionadas 

pelo sujeito como fonte de prazer ou não), o ambiente físico e social, o sistema de 

carreiras e a relação entre a vida no trabalho e a vida em geral. 

De acordo com Ruzevicius (2006) e Bagdoniene (2002), existe uma série de 

factores que influenciam a QVT, tais como o estado físico, espiritual e de saúde, assim 

como o nível de independência, o relacionamento com o ambiente envolvente e com os 

outros (cit. por Susniene & Jurkauskas, 2009). Outros factores, como a existência de 

habitação, emprego, bem-estar material, rendimento económico, atitudes morais, vida 

pessoal e familiar, suporte social, stress e crises, condições de saúde ou condições de 

acesso a cuidados de saúde e factores ecológicos e ambientais são também relevantes 

para a QVT (Juozulynas & Cemerych, 2005; Philips, 2006; Rugiene, 2005, cit. por 

Susniene & Jurkauskas, 2009).  

Neste sentido, existem alguns modelos explicativos da QVT que importa 

considerar, de entre os quais alguns já foram mencionados e utilizados em estudos 

anteriores realizados em Portugal (e.g., Rico, 2010; Subtil, 2010; Torres, 2010; Vargas, 

2010), como o modelo desenvolvido por Hackman e Oldham (1975) e por Walton 

(1975).  

 

1.1.2. Modelos explicativos da qualidade de vida no trabalho 

O modelo proposto por Hackman e Oldham (1975) considera a QVT em função 

da relação existente entre as características do ambiente de trabalho e as necessidades 
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individuais salientando que, quando um determinado ambiente de trabalho se torna 

capaz de satisfazer as necessidades pessoais, verifica-se um efeito interactivo positivo 

que permite uma maior QVT. De acordo com os pressupostos deste modelo também é 

possível definir a QVT em função de três dimensões: dimensão da tarefa (relacionada 

com a variedade de capacidades, significado e identidade da tarefa, autonomia e inter-

relacionamento); estados psicológicos críticos (envolvem a percepção do trabalhador da 

significância do trabalho, o grau de responsabilidade pelos resultados por si gerados e o 

conhecimento dos resultados obtidos); e os resultados pessoais do trabalho (que são 

definidos de acordo com aspectos como a motivação intrínseca, satisfações específicas, 

desempenho de rendimento elevado, satisfação geral com o trabalho e baixo 

absentismo).  

Hackman e Oldham (1975) defendem ainda que cada uma das dimensões 

mencionadas deriva das outras, na medida em que os aspectos associados à dimensão da 

tarefa são responsáveis pelo desenvolvimento dos estados psicológicos críticos, que por 

sua vez dão origem aos resultados pessoais do trabalho.  

Um outro modelo também considerado de especial relevância é o modelo de 

Walton (1973), e que explica a QVT em função de um conjunto de oito dimensões 

estabelecidas hierarquicamente (cit. por Walton, 1975).  

  A Compensação Justa e Adequada é definida de acordo com a remuneração 

recebida pelo trabalho realizado, que por sua vez é explicada pela remuneração 

adequada, pela equidade interna, pela igualdade salarial, pela equidade externa e pelo 

salário compatível com as condições do mercado de trabalho (Walton, 1975). 

As Condições de Trabalho indicam que a satisfação do trabalhador aumenta de 

acordo com o estabelecimento de horários razoáveis e flexíveis, o estabelecimento de 

limites para execução de esforços que possam provocar danos ao trabalhador, melhoria 

do ambiente físico, conforto e organização do local, fornecimento de material e 

equipamentos adequados à realização das tarefas prescritas e ausência de insalubridade 

(Walton, 1975).  

A Oportunidade de Utilização e Desenvolvimento de Capacidades encontra-se 

associada a aspectos como a autonomia, auto-controlo, significado e identificação com 

as actividades a desempenhar, informações adequadas relativas ao trabalho e feedback 

relativo ao desempenho (Walton, 1975). 

A Integração Social está relacionada com o nível de relacionamento interpessoal 

harmonioso entre os vários trabalhadores de uma dada organização, a qual é definida 
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pela igualdade de oportunidades, ausência de preconceitos, possibilidades de 

mobilidade e relacionamento, assim como sentido de comunidade (Walton, 1975). 

O Constitucionalismo está associado à existência de normas e procedimentos que 

definem o conjunto de direitos e deveres dos trabalhadores, mais propriamente os 

direitos de segurança e protecção dos trabalhadores, a sua privacidade, liberdade de 

expressão, tratamento indiferenciado e direito de trabalho (Walton, 1975). 

A Relação Equilibrada entre trabalho e espaço total de vida refere-se, por sua vez, 

aos efeitos positivos ou negativos que as experiências de determinado trabalho podem 

ter noutras áreas da vida, como as relações familiares. É importante considerar o 

equilíbrio adequado entre balanceamento do trabalho e distribuição de tarefas, 

estabilidade de horários, mudanças geográficas reduzidas, tempo para lazer e para a 

família (Walton, 1975). 

Por fim, a Relevância Social é uma dimensão que pressupõe que uma depreciação 

no trabalho e tarefas executadas pode afectar a auto-estima e, por consequência, a 

produtividade. Nesta dimensão é importante considerar aspectos como a imagem da 

empresa, responsabilidade social, responsabilidade pelos produtos e práticas de 

emprego (Walton, 1975).    

Após abordar a QVT importa analisar a temática do bem-estar, focando-se esta no 

bem-estar subjectivo, na felicidade e também no bem-estar afectivo, constructo de 

relevante importância segundo Warr (1987, 2007) no bem-estar no trabalho.  

 

1.2. Bem-Estar: Bem-Estar Subjectivo (BES) e Bem-Estar Psicológico (BEP)  

O bem-estar inclui factores como a vitalidade, o funcionamento cognitivo e social 

ou a própria percepção de saúde física e psicológica, definindo-se como o 

funcionamento global positivo do indivíduo (Ryff, 1989). Novo (2003) considerou que 

o funcionamento positivo do indivíduo é um conceito que deriva das áreas afectas à 

psicologia clínica, da saúde mental e de desenvolvimento do indivíduo adulto, que 

conduz à definição de um dos tipos de bem-estar, o Bem-Estar Psicológico (BEP). 

Considera, todavia, que existe um outro tipo de bem-estar que se designa por Bem-Estar 

Subjectivo (BES), que congrega a felicidade, a satisfação e as experiências subjectivas, 

marcadamente associadas à QVT e à satisfação com o estilo de vida adoptado.  

Segundo Keyes, Shmotkin e Ryff (2002) e Blanco e Díaz (2005), o BES pode ser 

perspectivado à luz de uma conceptualização hedónica do bem-estar, que se fundamenta 

na felicidade ou prazer. Lent (2004) também partilha a mesma concepção e define-o 
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como envolvendo a experimentação de sentimentos agradáveis que permitem o 

estabelecimento de equilíbrio entre os afectos positivos e negativos, e relaxamento 

perante a ausência relativa de problemas. Na prática, corresponde à forma como o 

indivíduo se sente bem, tanto a nível físico como a nível psicológico.  

Por seu turno, o BEP pode ser considerado segundo uma perspectiva eudaimónica 

do bem-estar, não se baseando unicamente na felicidade pessoal, abrangendo a 

necessidade de maximizar as capacidades humanas e está mais associada ao que 

determinada pessoa faz ou pensa, assim como aos seus sentimentos. Objectivamente, 

trata-se de uma perspectiva mais alargada por comparação com a hedónica, na medida 

em que está relacionada com o desafio e empenho, além de englobar um conjunto 

diverso de experiências e mecanismos pelos quais é atingido o desenvolvimento, 

crescimento psicológico e significado de vida individual (Blanco & Díaz, 2005; Keyes, 

Shmotkin, & Ryff, 2002; Lent, 2004).  

Ryan e Deci (2001) consideram que o funcionamento individual saudável integra 

necessariamente o BES e o BEP, os quais induzem a um estado de maior 

desenvolvimento potencial do indivíduo à luz da psicologia positiva. 

Simões et al. (2000) perspectivam, por sua vez, o bem-estar como um constructo 

multidimensional cujo fulcro está centrado em duas dimensões: dimensão afectiva e 

dimensão cognitiva. A primeira é constituída por afectos positivos e negativos, 

correspondendo à propensão para experimentar sensações e sentimentos agradáveis ou, 

inversamente, sentimentos e emoções desagradáveis. Noutra perspectiva, a dimensão 

cognitiva representa a satisfação com a vida, remetendo para uma avaliação geral 

realizada pelos indivíduos relativamente às experiências e vivências do passado, bem 

como às expectativas e desejos de evolução futura.  

Por fim, é também importante referir a existência de estudos que se referem às 

medidas de saúde e bem-estar dos trabalhadores como uma estratégia essencial para a 

valorização de uma organização, uma vez que estas são consideradas um 

«investimento» que se traduz em benefícios directos para a organização e não um custo 

(Zwetsloot & Pot, 2004, cit. por Bakker & Schaufeli, 2008). 

O bem-estar está, por conseguinte, relacionado com o contexto do trabalho e 

implica uma relação directa com o BES, que por sua vez remete para a felicidade. 
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1.2.1. Felicidade e bem-estar no trabalho: Características e factores 

associados 

Segundo Warr (2009), tanto a infelicidade como a felicidade são aspectos 

condutores estruturantes de toda a vida profissional e organizacional, apresentando um 

papel de relevo e central no estabelecimento e posterior concretização de objectivos. 

De acordo com Lyubomirsky, King e Diener (2005) a experimentação de 

sentimentos positivos, ainda que de curta duração, está associada a aumentos da 

velocidade de processamento de informação, da percepção e reconhecimento de 

informação positiva e desenvolvimento de medidas positivas. Lyubomirsky et al. (2005) 

afirmam ainda que a felicidade está relacionada com um grande número de respostas 

comportamentais positivas e de sucesso, e que o afecto positivo, aspecto essencial do 

bem-estar, pode estar na origem de um conjunto de emoções agradáveis, recursos e 

sucessos associados à felicidade. 

Lyubomirsky et al. (2005) referem também que as características associadas a 

sentimentos e afectos positivos incluem a confiança, o optimismo, a auto-eficácia, 

simpatia, feedbacks positivos dos outros, sociabilidade, actividade e energia, 

comportamento pró-social, bem-estar físico e imunitário, respostas positivas e efectivas 

de coping com as mudanças e stress, originalidade e flexibilidade. 

Assim, e ainda de acordo com Lyubomirsky et al. (2005) o sucesso de um 

indivíduo feliz reside em dois factores essenciais. Por um lado, as pessoas felizes 

experienciam com frequência estados emocionais positivos e apresentam uma forte 

tendência para trabalhar activamente na busca de novas metas e objectivos que lhe 

permitam manter e aumentar ainda mais esses estados. Por outro lado, os indivíduos 

felizes apresentam um conjunto de recursos e competências que foram definindo e 

construindo com base em experiências passadas agradáveis e positivas.  

Em relação aos estados emocionais negativos verificados no trabalho, Penney e 

Spector (2005) referem que os colaboradores menos satisfeitos tendem a envolver-se em 

actividades menos produtivas e a adoptar comportamentos negativos e prejudiciais 

como roubos, sabotagens e mentiras. Harrinson, Newman e Roth (2006) associam o 

absentismo com a baixa satisfação com o emprego e Clark (2001) considera que os 

colaboradores com baixos níveis de satisfação laboral tendem mais facilmente a 

abandonar a organização onde trabalham.  

Em relação à felicidade no trabalho, Warr (2009) afirma que a variedade de 

experiências hedónicas costuma ser analisada não apenas em função de uma activação 
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mental, mas também em associação com direcção positiva e negativa relativa a uma 

determinada experiência. A felicidade é, então, melhor explicada em função de duas 

importantes dimensões independentes: o Prazer e a Excitação. Assim, um determinado 

nível de prazer ou desprazer está associado a maiores ou menores níveis de excitação 

mental, sendo que um nível específico de excitação mental pode ser agradável ou 

desagradável em diferentes graus.  

Warr (1987) também se refere a estas duas dimensões da felicidade em três eixos 

que se apresentam dispostos numa espécie de quadrante, onde na linha horizontal se 

encontra disposto o eixo associado ao Prazer/Desprazer, que oscila entre um extremo 

negativo referente a uma sensação de Mal-Estar e um extremo positivo de sensação de 

Bem-Estar. Os eixos dispostos em diagonal referem-se a aspectos comuns às dimensões 

de Excitação e Prazer. Assim, o segundo eixo vai de um extremo negativo de Ansiedade 

a um extremo positivo de Conforto, enquanto o terceiro eixo varia entre uma sensação 

negativa de Depressão a um estado positivo de Entusiasmo.  

Warr (1987) decompõe os estados emocionais de acordo com os eixos, referindo 

que a Ansiedade combina baixo Prazer com elevada Excitação emocional, e a 

Depressão conjuga estados de baixa Excitação emocional com baixos níveis de Prazer. 

Por sua vez, o Conforto corresponde a alto Prazer e baixa Excitação emocional, 

enquanto o Entusiasmo combina elevado prazer com alta Excitação emocional. 

Em contextos organizacionais, o primeiro eixo (Mal-Estar/Bem-Estar) é 

operacionalizado através de medidas de satisfação no emprego, adaptação ao emprego e 

empenhamento organizacional, o segundo eixo (Ansiedade-Conforto) pela ansiedade 

relacionada com o trabalho, a tensão do trabalho e esforço, e o terceiro eixo (Depressão-

Entusiasmo) pelo burnout profissional, depressão no trabalho, exaustão emocional e 

fadiga (Warr, 1987). 

Warr (2007) afirmou, posteriormente, que elevadas exigências ambientais podem 

estar associadas a estados de infelicidade e mal-estar mais relacionados com a ansiedade 

que propriamente com a depressão. Afirma também ser comum em empregados mais 

velhos mais felicidade explicada em termos de menor depressão, embora sejam menos 

felizes devido a maior ansiedade, e que as mulheres tendem a ser menos felizes que os 

homens devido quer a sintomas de ansiedade quer de depressão, embora se apresentem 

semelhantes aos homens em termos de satisfação no trabalho.  

A felicidade, entendida nos seus vários domínios, é influenciada em grande parte 

por diferentes factores. Warr (2009) considera que, por exemplo, o Bem-Estar no 
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Trabalho (BET) desenvolve-se mais em condições e actividades relacionadas com o 

emprego enquanto, por outro lado, a felicidade em geral é influenciada por um conjunto 

de factores diversos relacionados com a saúde, a família e a comunidade. Modos mais 

específicos de felicidade estão mais relacionados com uma determinada faceta (e.g., 

satisfação com o rendimento auferido) sendo, como tal, de esperar que estejam também 

relacionados com características desta.  

Warr (2009) salienta, neste âmbito dos factores explicativos da felicidade e do 

BET, um conjunto de 12 factores associados ao emprego: 

a) Oportunidade de Controlo Pessoal, que se relaciona com aspectos 

associados a autonomia, poder de decisão e participação; 

b) Oportunidade de Aquisição e Utilização de Competências, que se baseia 

na existência de um contexto de trabalho para a aplicação e desenvolvimento de 

competências e conhecimentos; 

c) Obstáculos aos Objectivos/Metas Externas a alcançar que são 

influenciadas e se relacionam com as exigências do trabalho, com a tensão e 

sobrecargas do trabalho, com a identificação dos trabalhadores com as tarefas a 

desempenhar e o conflito de papéis, trabalho com forte carga emocional e 

conflitos na relação trabalho-casa; 

d) Variedade, que se relaciona essencialmente com mudanças ou alterações 

do tipo de trabalho e/ou da sua localização; 

e) Clareza das Tarefas a desempenhar, que é explicada pela clareza nos 

papéis atribuídos aos funcionários, pelo feedback nas tarefas desempenhadas, e 

pela baixa ambiguidade em relação ao futuro; 

f) Contacto com os Outros: definido pela quantidade e qualidade dos 

contactos (e.g., agressividade vs suporte social) estabelecidos e aceitação 

independentemente do valor pessoal; 

g) Dinheiro: oportunidade de receber salário/ordenado; 

h) Segurança Física, que se baseia essencialmente nas condições de trabalho 

e no grau de risco; 

i)            Valorização da Posição Social, que é caracterizada pela significância das 

tarefas ou papéis a desempenhar;  

j)            Supervisão do Trabalho, que está relacionada com o bem-estar em função 

da medida em que o esforço desempenhado em determinada tarefa é valorizado 

e considerado pelos superiores;  
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k) Progressão na Carreira, que engloba aspectos como obtenção de um 

trabalho mais seguro, oportunidade de obtenção de promoção ou de mudança de 

papéis; 

l)            Igualdade: de direitos e justiça dentro da própria organização e também 

nas relações da mesma com a sociedade.  

 

Warr (1987, 2007) já havia referido que estados psicológicos positivos associados 

ao trabalho estão relacionados com pelo menos alguns destes factores, podendo 

verificar-se em qualquer domínio. Refere que, por exemplo, a oportunidade de controlo 

pessoal do trabalho é fundamental para a tomada de decisão e para o estabelecimento de 

planos, reduzindo desse modo sentimentos de falta de confiança e suporte (supervisão 

do trabalho). A clareza no trabalho é também importante na medida em que permite 

reduzir os sentimentos de ansiedade em relação ao futuro, tornando ao mesmo tempo 

possível o estabelecimento de planos e o controlo das acções a desenvolver (reduz 

obstáculos aos objectivos). A qualidade do contacto social e também as recompensas 

(e.g., Dinheiro) são considerados factores de enorme importância, em diversos 

contextos.  

Os factores associados ao trabalho são relacionados com o BES por Warr (1987, 

2007) no seu modelo de vitaminas. 

 

1.2.2. Modelo de vitaminas de Warr 

O modelo de vitaminas de Warr postula que a saúde mental é afectada por um 

conjunto de características ambientais próprias do trabalho, apresentando um efeito 

linear semelhante ao das vitaminas na saúde física (De Jonge & Schaufelli, 1998). 

As características específicas de determinado trabalho agrupam-se em 12 

categorias e relacionam-se diferentemente com a saúde mental de acordo com o tipo de 

vitamina que representam, baseando-se num modelo tri-axial do bem-estar afectivo (De 

Jonge & Schaufelli, 1998).  

O modelo de Warr estabelece uma analogia com os efeitos das vitaminas no 

organismo distinguindo entre os problemas resultantes da falta de vitaminas e os 

relacionados com o excesso de vitaminas. De modo geral, a toma de vitaminas é 

benéfica para o organismo contribuindo para o aumento dos índices de saúde e 

funcionamento físico, mas é importante considerar que a partir de determinado ponto 
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(excesso de vitaminas) os efeitos já não se verificam (Warr, 1987, 2007, 2009; De Jonge 

& Schaufelli, 1998).  

A toma contínua de vitaminas pode produzir dois efeitos distintos no indivíduo 

(Warr, 1987, 2007, 2009; De Jonge & Schaufelli, 1998). Por um lado, o efeito constante 

é referente a um não aumento da saúde e à inexistência de efeitos relevantes nos índices 

de saúde física, podendo ser denominado de CE (Constant Effect) –, o qual está 

relacionado com as vitaminas C e E. Por outro lado, a overdose de vitaminas 

fundamenta-se numa forte concentração de vitaminas A e D no organismo e conduz à 

intoxicação, causando desregulação no funcionamento e diminuição da saúde, num 

efeito denominado de AD – Additional Decrement (Warr, 1987, 2007). 

Desta forma, o efeito das vitaminas associadas a CE apresenta um efeito 

curvilíneo em ascensão inicial e que se mantém constante a partir de determinado ponto, 

enquanto o efeito associado às vitaminas AD apresentam o mesmo efeito curvilíneo 

ascendente inicial que, porém, começa a diminuir em determinada altura devido ao 

excesso de vitaminas.  

A analogia estabelecida por Warr (1987) relaciona assim o efeito das vitaminas 

com os efeitos iniciais das várias características associadas ao trabalho que, ou se 

mantêm constantes a partir de determinado ponto ou, em alternativa, começam a 

produzir efeitos negativos no bem-estar dos indivíduos, contribuindo para a sua 

diminuição.  

As características associadas às vitaminas relativas ao efeito constante CE são 

assim apenas três (Salário, Segurança e Significância das Tarefas), sendo as restantes 

seis características relativas a AD a Autonomia, as Exigências do Trabalho, o Suporte 

Social, a Utilização de Conhecimentos e Competências, a Variedade e o Feedback 

obtido das tarefas (Warr, 1987).  

Posteriormente, Warr (2007) acrescentou mais três características ao seu modelo 

relacionadas com os efeitos constantes, considerando o Salário, a Segurança, a 

Significância das Tarefas, a Supervisão/Suporte, a Possibilidade de Progressão na 

Carreira e a Igualdade. 

Warr (1987, 2007) afirma que a adaptação e integração a uma diversidade de 

ambientes estão relacionadas com as competências e o nível de aspirações individuais 

tendo em conta as oportunidades dos contextos, podendo modelar as influências 

ambientais de diferentes formas. 
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Segundo Warr (1987, 2007), o BEP desempenha um papel central no grau de 

saúde mental do indivíduo, tendo identificado cinco dimensões relevantes para a saúde 

mental.  

O Bem-Estar Afectivo é a dimensão mais significativa e baseia-se na sensação de 

bem-estar do indivíduo, apresentando uma forte relação com a auto-estima (Warr, 1987, 

2007). 

A Competência define o conjunto de recursos psicológicos utilizados para 

resolução de problemas (Warr, 1987, 2007).  

A Autonomia define as competências dos indivíduos para resistir às influências 

ambientais e construir a sua própria opinião e acção (Warr, 1987, 2007). 

A Aspiração relaciona-se com a manutenção do interesse de integração no 

ambiente, crescimento e desenvolvimento (Warr, 1987, 2007). 

Por último, o Funcionamento Integrado representa o funcionamento do indivíduo 

no seu todo, englobando as várias correlações entre todas as dimensões (Warr, 1987, 

2007). 

Fountoulakis e Kaprins (2003) e também já anteriormente Asakura e Fujigaki 

(1993), afirmaram que as exigências do trabalho conduzem a uma maior tensão no 

ambiente de trabalho e apresentam graves repercussões na saúde e no eem-estar dos 

trabalhadores. Um ambiente sem tensão assegura uma melhor saúde e melhora as 

condições psicológicas que permitem aos colaboradores despenharem as suas tarefas e 

actividades sem qualquer tipo de limitações. Em última análise, um trabalho ausente de 

stress e constrangimentos conduz a uma vida de trabalho mais confortável e agradável. 

(cit. por Rethinam & Ismail, 2008). 

Para além das características e factores associados ao trabalho é também 

importante considerar a influência das variáveis demográficas, como por exemplo o 

Sexo dos trabalhadores no BET, porquanto existem estudos que relacionam ambos. 

 

1.2.3. Influência do sexo no bem-estar, felicidade e bem-estar no trabalho 

De acordo com um conjunto de autores (Clark, 1997; Otta & Fiquer, 2004; Ryff, 

1998) existem evidências relativas a alterações no bem-estar em função de variáveis 

sócio-demográficas. Para além destes autores, também outros como Caetano e Estrada 

(2006), e Chaves, Gouveia, Gusmão, Santos e Araújo (2002, cit. por Gouveia, Fonseca, 

Lincoln, Vieira de Lima, & Gouveia, 2008) afirmaram que existem diferenças 

significativas entre os sexos, sendo todavia o BES superior nos homens. Num outro 
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estudo, Hutchinson et al. (2004) verificaram que as mulheres apresentam índices mais 

baixos de BEP e satisfação com a vida que os homens.  

Outro estudo cronologicamente anterior (Fujita, Diener & Sandvik, 1991) parece 

contrariar e, simultaneamente, confirmar esta diferença, porquanto patenteia que as 

mulheres, apesar de apresentarem maiores níveis de ansiedade, depressão e afectividade 

negativa, possuem um nível de felicidade semelhante ao dos homens. Esta mesma 

evidência foi confirmada mais tarde no estudo de Sousa-Poza e Sousa-Poza (2000) que 

revelou que as mesmas se sentem mesmo mais satisfeitas no trabalho que os homens. 

Outros estudos ainda, como o desenvolvido por Wood, Rhodes e Whelan (1989), Peiró 

(2006), e Alesina, Di Tella, e MacCulloch (2004) revelaram que as mulheres 

apresentam um grau superior de felicidade em geral e satisfação com a vida, em 

comparação com os homens.  

Mais recentemente, um estudo (Lalive & Stulzer, 2010) explorou as diferenças de 

sexo no bem-estar de trabalhadores, tendo concluído que as mulheres, apesar de 

auferirem um ordenado mais baixo, não se encontravam significativamente menos 

satisfeitas com a vida que os homens.  

Assim, é possível verificar resultados mistos em relação às diferenças no BET por 

sexo, existindo estudos como os de Blanchflower e Oswald (2005) e Inglehart (2002), 

que referem que as mulheres são mais felizes que os homens, e estudos como o de 

Ozcan, Boke e Kara (2008) que referem uma maior tendência para os homens serem 

mais felizes. Outros ainda defendem a inexistência de diferenças significativas 

(Gouveia, Fonseca, Lincoln, Vieira de Lima, & Gouveia, 2008; Louis & Zhao, 2002).  

 

1.3. Objectivos e Questões de Investigação 

Considerando a literatura anteriormente referida pode assim considerar-se que a 

QVT e o BET dos indivíduos estão assim intimamente relacionados entre si, razão pela 

qual se torna fundamental considerar o estudo de ambas as variáveis.     

Procurou-se, com efeito, com o presente estudo fornecer um maior contributo para 

a investigação desta questão, realizando-se para esse efeito um estudo exploratório com 

os seguintes objectivos:  

a) Determinar os níveis de BET 

b) Determinar os níveis de QVT 

c) Analisar quais os aspectos mais relevantes na QVT  

d) Verificar se o BET varia em função do sexo 
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e) Analisar a relação entre QVT e BET 

f) Verificar quais os factores associados à QVT que melhor predizem o BET.  

 

 Deste modo, foram levantadas para o presente estudo as seguintes questões de 

investigação:  

 

a) Como se caracteriza o BET dos trabalhadores?  

b) Qual é o nível de QVT apresentado pelos trabalhadores?  

c) Que aspectos se apresentam mais relevantes na QVT?  

d) Será que o BET varia em função do sexo dos trabalhadores?  

e) Existe relação entre QVT e bem-estar afectivo?  

f) Quais são os factores da QVT que melhor predizem o BET?  

 

2. Método  

 

2.1.Participantes  

A amostra do presente estudo é constituída por 64 técnicos de turismo, com idades 

compreendidas entre os 20 e os 65 anos. A idade média verificada na amostra é de 

aproximadamente 35 anos, sendo o seu desvio padrão aproximadamente igual a 9 anos 

(M=34.59, DP=9.24). A idade mediana obtida é de 34 anos (Md=34.00) sendo a mais 

comum os 35 anos (Mo=35,00). 

A maior parte dos trabalhadores são do Sexo feminino (n=46, 71.9%). Verifica-se 

também que existe um número superior e muito semelhante de trabalhadores casados 

(n=25, 39.1%) e solteiros (n=29, 45.3%), um número mais reduzido encontra-se 

divorciado (n=7, 10.9%) ou vive em união de facto (n=3, 4.7%).  

Relativamente às habilitações dos trabalhadores constata-se que a maior parte 

apresenta habilitações superiores, sendo 32 licenciados (50.0%) e apenas 3 (4,7%) com 

habilitações mais baixas, isto é, até ao 9º ano de escolaridade. 

A maior parte dos trabalhadores inquiridos trabalha a tempo inteiro (n=28, 

43.8%), ou numa situação de efectivo (n=24, 37.5%). Um número muito reduzido (n=1, 

1.6%), está a tempo parcial ou noutro tipo de situação profissional.  
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2.2. Instrumentos 

 

2.2.1. Inventário sobre a qualidade de vida no trabalho 

O instrumento utilizado, designado Inventário sobre a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) foi inicialmente desenvolvido como Versão para investigação (Rafael 

& Lima, 2007) com o intuito de avaliar apenas a Importância da QVT. Baseando-se em 

revisão de literatura, os autores seleccionaram cinco grandes dimensões (Emprego, 

Carreira, Relações de Trabalho, Vida Pessoal e Condições de Trabalho) e para cada uma 

das quais consideraram 14 itens, tendo-se definido estes também com base na análise da 

literatura existente, na análise de outros instrumentos de medida, bem como no 

contributo de especialistas e de estudantes em Psicologia dos Recursos Humanos. 

Solicitava-se aos indivíduos que se pronunciassem em cada item acerca da Importância 

relativa para a sua QVT dando as respostas numa escala de Nada importante a Muito 

Importante. 

Para o presente estudo, a Versão utilizada foi a Versão experimental para 

investigação (Rafael & Lima, 2008b) correspondente a uma segunda fase do 

desenvolvimento do instrumento. Os dados obtidos com a primeira Versão 

demonstraram a necessidade de reformular o instrumento para avaliar a QVT, 

considerando-se fundamental avaliar e distinguir Importância e Frequência de 

ocorrência da QVT. Assim, esta Versão foi construída tendo em conta duas escalas: 

uma relativa à Importância e outra à Frequência. Para cada afirmação (item) foi 

solicitado aos participantes que indicassem o grau de Importância para a sua QVT 

(mantendo-se a escala de seis alternativas de resposta de Nada a Muito Importante), mas 

também a Frequência com que os indivíduos verificam esses acontecimentos no seu 

local de trabalho (tendo em conta uma escala de seis alternativas de resposta de Nada a 

Muito Frequente). À semelhança da Versão anterior, a Versão experimental para 

investigação (Rafael & Lima, 2008c) contemplou no final um espaço para os indivíduos 

indicarem acontecimentos considerados importantes (na profissão ou organização) e não 

referenciados nos itens. Para cada acontecimento acrescentado pelo participante, era 

pedido que também avaliasse o grau de Importância e a Frequência com que se verifica 

esse mesmo acontecimento. De referir que esta segunda Versão contemplou 60 itens e 

não os 70 que fizeram parte da primeira Versão, o que resultou de análises factoriais 

exploratórias e de análises de conteúdo dos itens – alguns itens foram eliminados e 
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outros reformulados de forma a ser possível, ao responder a todos os itens, uma 

avaliação quer da Importância quer da Frequência da QVT. 

Nesta segunda Versão houve uma ligeira reformulação das dimensões 

inicialmente seleccionadas, nomeadamente nas que se referem à Carreira e Vida 

Pessoal. Em relação à dimensão Carreira, esta desdobrou-se em duas dimensões 

relativas a aspectos que têm a ver com Formação e Desenvolvimento de Competências 

Pessoais e Profissionais e a aspectos que incluem a Promoção, o Reconhecimento e a 

componente Económica. Em relação à dimensão Vida Pessoal, esta desdobrou-se numa 

dimensão relacionada com a Família e o Equilíbrio Trabalho e Família, e noutra com 

conteúdos relacionados com o Lazer. 

A análise das características metrológicas da última Versão do Inventário de 

Qualidade de Vida no Trabalho, evidencia a elevada consistência interna do 

instrumento, verificando-se coeficientes de precisão (Alpha de Cronbach) elevados para 

a escalas de QVT Importância (.97) e para a escala de QVT Frequência (.95) (Rafael, 

2010). 

No presente estudo foi aplicado o Inventário da QVT, com as respectivas escalas 

de Importância e Frequência. Contudo, apenas a escala de Frequência foi considerada 

para efeitos de análise dos resultados, considerando-se para tanto apenas a sigla QVT. 

 

2.2.2. Inventário de bem-estar afectivo no trabalho 

O Inventário utilizado no presente estudo para avaliar o bem-estar afectivo 

(JAWS) foi desenvolvido por Warr (1990) a partir de um conjunto de 12 estados 

emocionais mencionados no seu modelo de bem-estar afectivo desenvolvido em 1987, 

tendo sido traduzido para a População Portuguesa por Ernesto e Chambel (2011). O 

bem-estar afectivo é, desta forma, avaliado tendo em conta os dois eixos 

Ansiedade/Conforto e Depressão/Entusiasmo, referidos por Warr (1990). 

Neste sentido, ao eixo Ansiedade/Conforto correspondem os estados emocionais 

Tenso, Ansioso, Preocupado, Calmo, Confortável, Descontraído e, ao eixo 

Depressão/Entusiasmo, correspondem o Deprimido, Melancólico, Infeliz, Motivado, 

Entusiasmado e Optimista.  

A cotação é efectuada tendo em conta uma escala de 1 a 6 pontos para cada um 

dos itens (desde Nunca até Todo o Tempo). 

Os valores de Alpha obtidos com a amostra da presente dissertação para a 

dimensão Ansiedade/Conforto (α=.906) e para a dimensão Depressão/Entusiasmo 
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(α=.851), são indicadores de uma elevada consistência interna e, como tal, de uma 

elevada precisão. 

 

2.2.3. Ficha de dados pessoais 

Foi elaborada uma ficha de dados pessoais para recolher dados relativos ao Sexo, 

Idade, Estado Civil, Profissão/Actividade Profissional, Tempo de Trabalho em Geral e 

na Actual Organização, Habilitações/Formação e Vínculo Laboral. A referida ficha foi 

incluída no verso do instrumento de bem-estar afectivo no trabalho.  

 

2.3. Procedimento 

Para a realização do presente estudo foi pedida autorização à Directora de 

Recursos Humanos de uma Organização do sector do turismo, através de um email 

explicativo dos objectivos da investigação. O processo de recolha de dados decorreu 

entre Março e Abril de 2011, tendo a participação dos sujeitos sido estritamente 

voluntária, e sem que tivesse havido lugar a retribuição compensatória.  

 Mediante indicação da própria empresa a aplicação foi feita em formato digital, 

tendo a cada sujeito sido remetido um email com uma pequena nota explicativa sobre o 

estudo e anexados os dois questionários e a ficha de dados pessoais, através de correio 

interno da empresa. A pequena nota explicativa constante de cada email remetido aos 

sujeitos dava conta do carácter voluntário da participação e da importância em 

contribuir para a realização de uma dissertação de mestrado, a par de uma referência 

alusiva ao preenchimento dos questionários e respectiva ficha de dados pessoais, com a 

garantia de total confidencialidade dos dados. Contudo, o carácter voluntário da 

participação terá, provavelmente, feito reduzir substancialmente a taxa de participação. 

Após o preenchimento em formato digital pelos sujeitos, o departamento de Recursos 

Humanos procedeu à impressão dos questionários e à sua devolução em formato papel.  

Para a análise dos dados recolhidos recorreu-se ao programa de análise estatística 

de dados para ciências sociais e humanas (SPSS Statistics vs. 19).  
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3.Resultados 

 

Para analisar o BET procedeu-se à validação factorial da escala desenvolvida por 

Warr (1990) e traduzida para a língua Portuguesa por Ernesto e Chambel (2011). Numa 

fase inicial realizou-se uma análise factorial exploratória com rotação varimax tendo-se 

obtido uma solução de 3 factores. Contudo, a saturação dos itens nos respectivos 

factores não permitia a obtenção de dimensões do BET adequadas em termos teóricos e 

conceptuais. Tendo em consideração que os itens da respectiva escala correspondem a 

estados afectivos relacionados com estados de Ansiedade, Conforto, Depressão e 

Entusiasmo, realizou-se nova análise de acordo com os eixos propostos por Warr no seu 

modelo de bem-estar afectivo no trabalho. A nova estrutura factorial revelou-se bastante 

adequada, definindo 65.12% da variação total do bem-estar afectivo no trabalho, 

conforme se pode verificar na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Análise factorial relativa a escala de bem-estar afectivo no trabalho – factores dos 

componentes   

Bem-estar afectivo no trabalho 
Componentes 

Ansiedade/Conforto Depressão/Entusiasmo 

Tenso ,847  

Ansioso ,826  

Preocupado ,821  

Calmo ,797  

Confortável ,591  

Descontraído ,798  

Deprimido  ,665 

Melancólico  ,575 

Infeliz  ,663 

Motivado  ,847 

Entusiasmado  ,840 

Optimista  ,787 

Eigen value (Valor próprio) 4.07 3.73 

% de Variação (Rotação Varimax) 33.97 % 31.15 % 

% Variação Total 65.12% 

Alpha de Cronbach  .906 .851 

 
  

De acordo com a tabela 1, pode verificar-se que a estrutura factorial obtida 

constituída por duas dimensões é composta por um primeiro factor cujos itens permitem 
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designá-lo como Ansiedade/Conforto (Tenso, Ansioso, Preocupado, Calmo, 

Confortável, Descontraído), e um segundo factor, cujos itens relacionados (Deprimido, 

Melancólico, Infeliz, Motivado, Optimista e Entusiasmado) o definem como 

Depressão/Entusiasmo. Verificou-se que a dimensão Ansiedade/Conforto contribuía 

para explicar 33.97% da variação da escala de bem-estar afectivo no trabalho, e a 

dimensão Depressão/Entusiasmo os restantes 31.15%. Os valores de consistência 

interna são adequados e elevados – Ansiedade/Conforto (α=.906) e 

Depressão/Entusiasmo (α=.851) –, largamente superiores ao valor ideal mínimo 

proposto por Nunnally (1978) para a existência de uma adequada consistência interna. 

Descreveu-se cada uma das suas dimensões da escala, bem como o bem-estar 

afectivo no trabalho em geral. Deste modo, de acordo com a tabela 2 pode constatar-se 

que a dimensão Depressão/Entusiasmo apresenta um valor médio elevado (M=4.52, 

DP=.73) tendo em consideração uma escala de 1 a 6 pontos, o que poderá indicar uma 

tendência para um maior Entusiasmo dos trabalhadores. Relativamente à dimensão 

Ansiedade/Conforto os resultados são mais baixos (M=2.90, DP=.74), revelando, como 

tal, uma tendência para mais ansiedade nos trabalhadores, enquanto para o bem-estar 

afectivo no trabalho em geral – correspondente ao BET –, os resultados obtidos são 

ligeiramente elevados (M=4.05, DP=.66), revelando elevados níveis de BET.  

 

Tabela 2 

Análise de medidas de tendência central e dispersão relativas ao bem-estar afectivo no 

trabalho e dimensões Depressão/Entusiasmo e Ansiedade/Conforto 

 Bem-estar afectivo no trabalho N M DP Min Max 

Eixo Depressão/Entusiasmo 64 4,52 ,73 2,50 6,00 

Eixo Ansiedade/Conforto 64 2,90 ,74 1,00 4,33 

Bem-Estar  no Trabalho 64 4,05 ,66 2,42 5,42 

 

Para além do BET, foram também analisados descritivamente os resultados 

relativos à QVT e às suas respectivas dimensões. Neste sentido, de acordo com a tabela 

3 é possível verificar que a QVT (M=4.10, DP=.57) se apresenta bastante elevada tendo 

em conta a escala compreendida entre 1 a 6 pontos. Relativamente às várias dimensões 

que constituem a QVT, é possível constatar que também apresentam valores 

razoavelmente elevados, com a excepção da dimensão Promoção na Carreira (M=3.40, 

DP=.99) e Trabalho e Lazer (M=3.14, DP=1.14), que apresentam valores relativamente 
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mais baixos. A dimensão Condições de Trabalho é a que apresenta um valor mais 

elevado (M=5.31, DP=.59), seguida da dimensão Relações Sociais e Justiça no Trabalho 

(M=4.35, DP=.79), demonstrando uma maior QVT por parte dos trabalhadores em 

relação a estes aspectos. Conforme se pode verificar na tabela 3, na coluna de valores de 

Alpha de Cronbach, quer para os itens relativos a cada uma das dimensões da QVT, 

quer para a própria QVT (α=.96), verifica-se uma consistência interna adequada e, 

como tal, uma precisão muito elevada.  

  

Tabela 3 

Análise das medidas de tendência central relativas à Qualidade de Vida no Trabalho e 

respectivas dimensões 

Qualidade de Vida no Trabalho N M DP Min Máx 
Alpha de 

Cronbach

Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento 

de Competências Pessoais e Profissionais 
64 4,06 ,78 1,94 5,69 .93 

Promoção na Carreira 64 3,40 ,99 1,25 5,25 .94 

Relações Sociais e Justiça no Trabalho 64 4,35 ,79 2,75 5,88 .87 

Equilíbrio Trabalho e Família 64 3,94 ,77 1,89 6,00 .83 

Trabalho e Lazer 64 3,41 1,14 1,00 6,00 .93 

Condições de Trabalho 64 5,31 ,59 4,00 6,00 .88 

Qualidade de Vida no Trabalho 64 4,10 ,57 2,67 5,27 .96 

 

Para além das escalas de BET e QVT, analisaram-se as diferenças entre os sexos 

relativamente ao bem-estar afectivo no trabalho, sendo que, de acordo com o t-test para 

amostras independentes, os resultados obtidos são estatisticamente significativos (t=-

2.207, p<.05). Deste modo, o bem-estar afectivo no trabalho das mulheres era superior 

ao dos homens, conforme se pode observar na tabela 4.  
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Tabela 4  

Diferenças entre sexos relativamente ao bem-estar afectivo no trabalho (t-test) 

Bem-estar afectivo no 

trabalho 

Sexo N M DP t P 

Masculino 18 3,78 ,73 
-2.207 .031 

Feminino 46 4,17 ,60 

 

Também dos resultados obtidos foi possível verificar que existe uma correlação 

positiva e significativa entre o bem-estar afectivo no trabalho e as dimensões da QVT 

Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento de Competências Pessoais e 

Profissionais (r=.279, p<.05), Promoção na Carreira (r=.340, p<.01), Relações Sociais e 

Justiça no Trabalho (r=.338, p<.01), Equilíbrio Trabalho e Família (r=.540, p<.01), e 

Trabalho e Lazer (r=.350, p<.05). Apenas a dimensão Condições de Trabalho não está 

relacionada com o BET (r=.023, p>=.05).  

Verificou-se ainda uma correlação positiva entre a QVT e o BET (r=.452, p<.01), 

tal como consta da tabela 5. 

 

Tabela 5  

Correlações de Pearson entre Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-Estar no 

Trabalho e respectivas dimensões 

 Qualidade de Vida no Trabalho 
Bem-Estar 

no Trabalho

Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento de Competências Pessoais e 

Profissionais 
,279* 

Promoção na Carreira ,340** 

Relações Sociais e Justiça no trabalho ,338** 

Equilíbrio Trabalho e Família ,540** 

Trabalho e Lazer ,350* 

Condições de Trabalho ,023(n.s) 

Qualidade de Vida no Trabalho ,452** 

N=64; *p<.05, **p<.01, n.s.- não significativo (p>=.05) 

 

Efectuaram-se análises de acordo com o modelo de regressão linear hierárquica 

múltipla1. Verificou-se que o conjunto das dimensões da QVT que estão integradas 

                                                            
1 A Introdução das variáveis no texto foi efectuada por ordem de maior magnitude de efeito na correlação.  
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neste constructo, tendo em conta a significância do modelo ajustado (F=4.554, p<.01), 

explica 32.4% (r2=.324) da variância do BET, conforme se pode observar na tabela 6.  

 
Tabela 6 
 
Modelo de regressão linear hierárquica múltipla 
 

 

 Prosseguindo com a análise constatou-se, através da tabela 7, que a variável 

Equilíbrio Trabalho e Família é a única que tem um efeito significativo no BET (t= 

2.712, p=.009). De acordo com este modelo foi também possível descrever o bem-estar 

afectivo no trabalho através da seguinte equação:  

 

Bem-estar afectivo= 2.114+.020 Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento de 

Competências Sociais e Profissionais + .157 Promoção na Carreira - .078 Relações Sociais e Justiça no 

Trabalho +.387 Equilíbrio Trabalho e Família + .051 Trabalho e Lazer + .032 Condições de Trabalho.  

 

Modelo R R2 F p 

A ,540a ,292 25.541 .000 

B ,541b ,292 12.594 .000 

C ,566c ,320 9.417 .000 

D ,568d ,323 7.043 .000 

E ,569e ,323 5.544 .000 

F ,569f ,324 4.554 .001 

a. Predictors: (Constant), Equilibrio Trabalho e Familia 

b. Predictors: (Constant), Equilibrio Trabalho e Familia, Trabalho e Lazer 

c. Predictors: (Constant), Equilibrio Trabalho e Familia, Trabalho e Lazer, Promoção na Carreira 

d. Predictors: (Constant), Equilibrio Trabalho e Familia, Trabalho e Lazer, Promoção na Carreira, 

Relações Sociais e Justiça no trabalho 

e. Predictors: (Constant), Equilibrio Trabalho e Familia, Trabalho e Lazer, Promoção na Carreira, 

Relações Sociais e Justiça no trabalho, Caracteristicas do Emprego, Formação e Desenvolvimento de 

Competencias Pessoais e Profissionais 

f. Predictors: (Constant), Equilibrio Trabalho e Familia, Trabalho e Lazer, Promoção na Carreira, 

Relações Sociais e Justiça no trabalho, Caracteristicas do Emprego, Formação e Desenvolvimento de 

Competencias Pessoais e Profissionais, Condições de Trabalho 
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Verificou-se ainda, de acordo com este modelo, que a média do BET tenderá a 

aumentar em .020 devido a aumento das Características do Emprego, Formação e 

Desenvolvimento de Competências Pessoais e Profissionais, .157 de acordo com a 

Promoção na Carreira, a diminuir em função das Relações Sociais e Justiça no Trabalho 

em .078, a aumentar .387 em função do Equilíbrio entre o Trabalho e a Família e, por 

fim, também a aumentar ligeiramente em .032 devido às Condições de Trabalho. 

 

Tabela 7  
 
Coeficientes de regressão e parciais do modelo de regressão linear hierárquica 

múltipla 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 2,224 ,369  6,030 ,000    
Equilibrio Trabalho e 
Familia 

,464 ,092 ,540 5,054 ,000 ,540 ,540 ,540

2 (Constant) 2,227 ,372  5,987 ,000    
Equilibrio Trabalho e 
Familia 

,449 ,117 ,523 3,827 ,000 ,540 ,440 ,412

Trabalho e lazer ,016 ,079 ,028 ,205 ,838 ,350 ,026 ,022
3 (Constant) 2,038 ,387  5,267 ,000    

Equilibrio Trabalho e 
Familia 

,359 ,130 ,417 2,766 ,008 ,540 ,336 ,294

Trabalho e Lazer ,052 ,082 ,089 ,636 ,527 ,350 ,082 ,068
Promoção na Carreira ,125 ,080 ,187 1,568 ,122 ,340 ,198 ,167

4 (Constant) 2,138 ,435  4,913 ,000    
Equilibrio Trabalho e 
Familia 

,387 ,141 ,450 2,734 ,008 ,540 ,335 ,293

Trabalho e Lazer ,050 ,082 ,086 ,604 ,548 ,350 ,078 ,065
Promoção na Carreira ,154 ,098 ,230 1,574 ,121 ,340 ,201 ,169
Relações Sociais e 
Justiça no Trabalho 

-,069 ,134 -,083 -,515 ,608 ,338 -,067 -,055

5 (Constant) 2,114 ,476  4,443 ,000    
Equilibrio Trabalho e 
Familia 

,387 ,143 ,450 2,712 ,009 ,540 ,336 ,293

Trabalho e Lazer ,051 ,083 ,087 ,607 ,546 ,350 ,079 ,066
Promoção na Carreira ,147 ,111 ,219 1,326 ,190 ,340 ,172 ,143
Relações Sociais e 
Justiça no Trabalho 

-,078 ,150 -,093 -,518 ,606 ,338 -,068 -,056

Caracteristicas do 
Emprego, Formação e 
Desenvolvimento de 
Competencias Pessoais 
e Profissionais 

,020 ,151 ,023 ,132 ,895 ,279 ,017 ,014

6 (Constant) 1,979 ,754  2,626 ,011    
Equilibrio Trabalho e 
Familia 

,387 ,144 ,450 2,690 ,009 ,540 ,336 ,293

Trabalho e Lazer ,053 ,085 ,091 ,628 ,533 ,350 ,083 ,068
Promoção na Carreira ,157 ,119 ,234 1,314 ,194 ,340 ,171 ,143
Relações Sociais e 
Justiça no Trabalho 

-,085 ,155 -,102 -,550 ,585 ,338 -,073 -,060

Caracteristicas do 
Emprego, Formação e 
Desenvolvimento de 
Competencias Pessoais 
e Profissionais 

,009 ,159 ,011 ,057 ,955 ,279 ,008 ,006

Condições de Trabalho ,032 ,137 ,028 ,232 ,818 ,023 ,031 ,025
a. Dependent Variable: M_Bem_Estar_Trabalho 
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4. Discussão dos Resultados 

Em relação aos resultados obtidos é possível verificar que, em geral, e 

respondendo aos objectivos a) e b), os níveis quer de BET quer da QVT se apresentaram 

bastante positivos. Este é um dado interessante, tendo em conta a importância destes 

dois aspectos para um melhor funcionamento organizacional, uma vez que a QVT tem 

uma considerável influência em diversos comportamentos organizacionais, de entre os 

quais se podem destacar o empenhamento e a satisfação organizacionais, o desempenho 

no trabalho, a intenção de turnover, o absentismo, a identificação com a organização, a 

produtividade, a qualidade de produtos e serviços, bem como despesas elegíveis com 

saúde e afins (Huang, Lawler & Lei, 2007; Rafael, 2009; Rafael & Lima, 2008b; Sirgy, 

Efraty, Siegel, & Lee, 2001). Uma elevada QVT é também responsável pelo aumento 

do nível das relações interpessoais que se estabelecem entre os seus membros, e destes 

com o exterior, a par de mais benefícios que são partilhados entre a organização e os 

seus trabalhadores (Pereira & Bernhardt, 2004). Também como já haviam referido 

autores como Zwetsloot e Pot (2004, cit. por Bakker & Schaufeli, 2008), o bem-estar 

dos trabalhadores constitui uma estratégia essencial para a valorização de uma 

organização que se traduz em benefícios directos para a organização.  

Numa análise mais específica e respondendo ao objectivo c), procurou-se também 

verificar quais eram os aspectos da QVT mais relevantes para os trabalhadores da 

amostra em estudo, tendo-se constatado níveis mais elevados de QVT associados às 

Condições de Trabalho e às Relações Sociais e Justiça no Trabalho. Estes resultados 

parecem em certa medida suportar os pressupostos teóricos patentes em modelos 

relacionados com a QVT, como os de Hackman e Oldham (1975) e também de Walton 

(1975), que já consideravam essencialmente as Condições de Trabalho bem como os 

aspectos relacionados com o Relacionamento Social, a Igualdade e a Justiça no 

Trabalho enquanto aspectos particularmente relevantes para uma elevada QVT.  

As diferenças de sexo ao nível do BET também se encontram patentes na 

literatura relacionada sendo, contudo, as diferenças verificadas um pouco ambíguas e 

até mesmo contraditórias. Os resultados do presente estudo, para dar resposta ao 

objectivo d), revelam diferenças significativas entre homens e mulheres, considerando 

que o BET das mulheres é significativamente superior ao dos homens. Estes resultados 

já haviam sido encontrados em estudos anteriores associados ao bem-estar, satisfação 

profissional e felicidade (Alesina, Di Tella, & MacCulloch, 2004; Blanchflower & 
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Oswald , 2005; Ingleheart, 2002); Peiró, 2006; Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000; Wood, 

Rhodes, & Whelan, 1989).  

Também da presente análise de resultados foi possível verificar, respondendo ao 

objectivo e), que a QVT se encontra relacionada com o BET. Esta constatação já tinha 

sido feita por autores como Roan e Diamond (2003), Sirgy, Efraty, Siegel, e Lee, 

(2001), Kaushik e Tonk (2008). Além disso, verificou-se que existe uma relação 

positiva entre todas as dimensões da QVT e o BET (à excepção das Condições de 

trabalho), o que aliás parece estar conforme as dimensões incluídas no modelo de QVT 

de Walton (1975), e os factores associados ao emprego para o BET postulados por Warr 

(2009). Por outro lado, o facto de se ter verificado que as Condições de Trabalho não 

estão relacionadas com o BET poderá dever-se a uma questão específica da amostra e, 

em última análise, admitir-se a possibilidade de que as Condições de Trabalho não são 

consideradas como uma dimensão relevante para conduzir ao BET.  

Também foi possível constatar que o Equilíbrio entre o Trabalho e Família é o 

aspecto mais associado ao BET, e que se apresenta mesmo como o preditor mais 

significativo no modelo de regressão múltipla ajustado relativo à possível influência das 

várias dimensões da QVT no BET, para dar resposta ao objectivo f). Esta maior 

relevância parece ir ao encontro dos pressupostos de alguns autores como Huang, 

Lawler e Lei (2007), Saklani (2004), Schouteten e Witte (2005) que consideraram, entre 

muitos outros factores, a importância do Equilíbrio entre o Trabalho e a Família.   

 

5. Conclusões 

A felicidade é, sem dúvida, um valor supremo na vida dos indivíduos (Diener, 

Kesebir, & Lucas, 2008).  

Conforme referem Dessen e Paz (2010), as organizações apresentam-se como 

importantes sistemas abertos em que predomina a troca constante de informação e 

conhecimento, tendo o trabalho um relevante e activo papel na obtenção do seu BET. A 

promoção deste BET implica assim uma sincronização adequada entre empregados e 

organizações, no sentido em que cabe ao trabalhador a realização das actividades e 

cumprimento de objectivos para o desenvolvimento da organização, tendo esta a 

«obrigação» de contribuir com o melhor ambiente e condições de trabalho possíveis, 

apresentando também um importante contributo para o bem-estar do trabalhador.  
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Torna-se assim claro, conforme afirmam Gavin e Mason (2004), que a felicidade 

no trabalho apresenta um forte contributo para a felicidade em geral. O trabalho por si 

só não contribui evidentemente para a felicidade individual, mas determinado indivíduo 

pode ser mais ou menos feliz consoante é mais ou menos feliz no trabalho que 

desempenha.  

Com a presente investigação foi possível um maior aprofundamento de 

conhecimentos relacionados com aspectos da psicologia positiva, com os quais se pode 

relacionar o BET e a QVT. Foi também possível, a partir da revisão de literatura 

efectuada, concluir sobre a importância da QVT e do BET no contexto organizacional, a 

par da sua influência recíproca.  

Diversos modelos de QVT e BET têm sido desenvolvidos no sentido de uma 

melhor compreensão destes dois constructos, com o intuito de desenvolver novas 

investigações e proceder à elaboração de instrumentos de avaliação, à semelhança do 

que reflecte os instrumentos utilizados na presente investigação.  

Não obstante a maioria dos resultados obtidos se apresentarem satisfatórios e 

significativos, permitindo observar determinados aspectos relacionados com a literatura 

da QVT e BET, essencialmente ao nível da sua relação, é importante considerar 

algumas limitações e necessidades de reformulações verificadas.  

Apesar de muitos dos resultados se apresentarem significativos, sem dúvida que 

uma amostra de maior dimensão se apresenta como condição essencial para a obtenção 

de resultados ainda mais precisos e conclusivos. Autores como Pais-Ribeiro (2010) e 

Coelho, Cunha e Martins (2008) já se referiram a esta questão, mencionando a relação 

entre amostras de maior dimensão e a obtenção de resultados mais significativos e de 

maior magnitude.  

Em futuras investigações será relevante, para além de uma amostra de maior 

dimensão, procurar que a mesma apresente um número considerável de elementos por 

grupos de variáveis a comparar, de modo a reduzir a possível tendência para a obtenção 

de resultados muito semelhantes. Para além disso, será também pertinente o recurso a 

indivíduos de diferentes organizações e mesmo diferentes regiões do país, de modo a 

tornar a amostra mais representativa e significativa das variáveis a estudar, procurando 

não ter apenas uma visão centrada numa única organização como o verificado no 

presente estudo.  

Uma outra limitação do presente estudo prende-se com a ausência de validação do 

instrumento de bem-estar afectivo para a população portuguesa. Apesar de se ter 
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procedido a validação factorial do mesmo e das respectivas propriedades psicométricas 

se apresentarem adequadas, seria contudo pertinente desenvolver estudos futuros de 

validação do instrumento com amostras de maior dimensão, procedendo também a 

outros critérios de validação – como a validade externa, realizada pela correlação com 

outros instrumentos de avaliação (Pais-Ribeiro, 2010).  

Por fim, o desenvolvimento de mais estudos em que se explorassem possíveis 

factores mediadores ou moderadores da relação existente entre a QVT e BET, assim 

como o desenvolvimento de modelos explicativos do BET, seriam também uma mais-

valia para a investigação desta tão importante temática da psicologia organizacional, do 

trabalho e também da psicologia positiva.  
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