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Resumo 

            O trabalho e a família são duas dimensões centrais na vida de qualquer pessoa, 

embora encontrar o equilíbrio entre ambas não seja fácil. Na presente investigação, é 

analisada a relação entre estas dimensões, no que concerne ao conflito trabalho-família, 

bem como a relação deste com o burnout e o engagement, numa amostra constituída por 

profissionais que trabalham até 40 horas por semana (grupo A) e por profissionais que 

trabalham mais de 40 horas por semana e mantêm duas atividades profissionais em 

simultâneo (grupo B). Os resultados obtidos demonstram o conflito trabalho-família está 

correlacionado positivamente com o burnout e negativamente com o engagement, e que o 

grupo B apresenta níveis superiores de engagement e inferiores de conflito trabalho-família 

em relação ao grupo A. Estes resultados são discutidos e integrados na literatura acerca 

desta temática, sendo tecidas algumas sugestões para investigações futuras. 

 

Palavras-Chave: Conflito Trabalho-Família, Burnout, Engagement. 

 

Abstract 

          Work and family two core dimensions on a person’s life, although it is not easy to 

establish a balance between both. The present research analyzes the relationship between 

these dimensions in respect to work-family conflict, as well as its correlation with burnout 

and engagement, within a sample of professionals who work up to 40 hours per week (group 

A) and professionals who work more than 40 hours per week while maintaining two 

professional activities concurrently (group B). Results show that work-family conflict is 

positively correlated with burnout and negatively correlated with engagement, and that group 

B has higher levels of engagement and lower levels of work-family conflict when compared 

to group A. These results are further discussed and integrated in literature on this subject, 

where a few suggestions for future investigation are pondered. 

 

Keywords: Work-family Conflict, Burnout, Engagement.
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1.  Introdução 

 Nas nossas vidas, as esferas familiar e profissional tocam-se de várias formas, sendo 

a sua relação muito próxima. Tendo em conta que cada uma destas esferas exige recursos, 

como tempo e energia, surge a necessidade de procurar equilibrá-las. Esta necessidade é cada 

vez mais reconhecida pela sociedade em geral, embora não seja recente. Já em 1974 Donald 

Super (citado por Super, 1990) se referia aos vários papéis desempenhados pelos indivíduos, 

sendo os papéis profissional e familiar bastante relevantes, no sentido em que constituem 

aqueles que mais «investimento» exigem. Na década de 80, surgiram vários artigos em torno 

da relação entre o trabalho e a família, sendo que o interesse pelo tema se manteve na década 

de 90. Atualmente, este tema assume particular relevância, dadas as alterações vividas na 

sociedade e no mundo do trabalho desde então (Greenhaus, Callanan, & Godshalk, 2010). 

 Tradicionalmente, o trabalho e a família eram vistos como esferas da vida que 

deviam ser mantidas afastadas. Acreditava-se que se o homem não mantivesse o trabalho 

«afastado» da família, os problemas familiares poderiam influenciar negativamente o 

desempenho no trabalho (Greenglass, 2000). Esta crença era suportada pelo facto de, na 

maioria dos casos, apenas os homens trabalharem, sendo as mulheres responsáveis pela 

gestão da vida familiar.  

  Contudo, o conceito e as especificidades do trabalho em si têm vindo a alterar-se. Os 

valores relativos ao trabalho divergem de geração em geração, pelo que a forma como o 

trabalho é encarado e a sua importância que lhe é atribuída não são estanques. Esta 

divergência de valores tem sido, em si mesma, um tópico de interesse para os investigadores. 

Parry e Urwin resumem, no seu artigo de 2011, os resultados da investigação acerca deste 

tema, os quais não são consensuais. Os autores citam algumas das evidências obtidas, sendo 

um exemplo a investigação desenvolvida por Cennamo e Gardner em 2008 (citado por Parry 

& Urwin, 2011), a qual demonstrou que a Geração Y (indivíduos nascidos após 1982) 

valoriza a autonomia no trabalho e o equilíbrio entre este e a vida familiar. Simultaneamente, 

valoriza mais as recompensas financeiras obtidas através do trabalho do que as gerações 

anteriores e valoriza menos o crescimento pessoal em virtude do trabalho (Chen & Choi, 

2008, citado por Parry & Urwin, 2011). No geral, esta geração encara o trabalho como menos  

central para a sua vida do que as gerações anteriores (Gursoy, Maier & Chi, 2008, citado por 

Parry & Urwin, 2011). A visão do trabalho para as gerações atuais é, portanto, menos fulcral. 

O trabalho é visto, de certa forma, como um meio de obter recursos financeiros para alimentar 
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a vida fora do trabalho, em todas as suas atividades e especificidades. Daqui surge a maior 

importância atribuída ao equilíbrio entre papéis, dado que progressivamente a vida fora do 

trabalho constitui uma fonte central de reconhecimento e identidade.  

  As mudanças nos valores relativos ao trabalho foram acompanhadas por várias 

mudanças sociais, como a entrada das mulheres no mercado do trabalho e as novas formas 

familiares (Westman & Piotrkowski, 1999). Existem cada vez mais famílias em que ambos 

os membros do casal trabalham, sendo que muitos destes casais encontram dificuldades em 

responder às exigências dos seus papéis profissional e familiar (Geurts & Demerouti, 2003), 

o que implica uma maior capacidade de adaptação. A maior participação dos homens na vida 

familiar e o aumento das famílias monoparentais são outro exemplo das alterações sociais 

que vieram aumentar o interesse pela relação entre o trabalho e a família (Chambel, no prelo; 

Greenhaus, Callanan & Godshalk, 2010). Esta tem sido estudada através de várias 

abordagens, destacando-se três que assumem particular relevância e englobam os principais 

modelos teóricos: a perspetiva negativa, a perspetiva positiva e a perspetiva integradora 

(Carlson & Grzymacz, 2008). Estas perspetivas defendem, respetivamente, que a relação 

entre ambos os domínios pode trazer consequências negativas, trazer consequências 

positivas para o indivíduo ou, alternativamente, que a relação pode ser equilibrada. 

  Outro motivo que justifica o interesse pela relação entre trabalho e família prende-

se com a sua associação com algumas variáveis relativas à satisfação dos indivíduos com o 

seu trabalho e com a vida em geral, como o burnout e o engagement (e.g. Kossek & Ozeki, 

1998; Naz, Gul & Haq, 2011). Inicialmente, estes eram encarados como fenómenos 

expressivos de um pólo em que o engagement estaria na extremidade positiva e o burnout na 

extremidade negativa (Maslach & Leiter, 1997, citado por Schaufeli, Leiter & Maslach, 

2009). O burnout expressava uma situação aguda de stresse causado por fatores relacionados 

diretamente com o trabalho e o engagement a um estado de completa absorção, 

envolvimento e significado no trabalho. Posteriormente, a investigação demonstrou que 

ambos os conceitos constituem fenómenos relacionados, mas independentes entre si 

(Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009).  

  No seguimento da presente introdução, são apresentadas e descritas as três 

principais perspetivas do estudo da relação entre trabalho e família, bem como as principais 

consequências do conflito entre ambas as esferas. Seguidamente, são apresentados os 

conceitos de burnout e de engagement e a sua ligação com o estudo da relação entre trabalho 
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e família. Ao longo do desenvolvimento dos conceitos, são integradas as hipóteses de 

investigação, após o que se caracteriza a metodologia utilizada. Posteriormente, são 

apresentados os resultados obtidos e respetiva discussão. Por fim, são referidas as principais 

limitações da presente investigação, algumas sugestões para investigações futuras e 

implicações práticas. 

 

2. Enquadramento Teórico 

2.1. As Abordagens ao Estudo da Relação Entre o Trabalho e a Vida Familiar 

  As abordagens ao estudo da relação entre trabalho e família podem ser agrupadas 

em três perspetivas: positiva, negativa e integradora (Carlson & Grzywacz, 2008). 

 

2.1.1. Perspetiva negativa. 

  A perspetiva negativa é a visão predominante, centrando-se na constatação de que 

as pessoas possuem uma quantidade reduzida e finita de recursos (e.g. tempo, energia), que 

são requeridos no desempenho de qualquer papel social. Como tal, manter vários papéis 

diminui a quantidade de recursos disponível, o que leva a que o indivíduo experiencie 

sentimentos de tensão (Carlson & Grzywacz, 2008).  

  Esta perspetiva baseia-se, portanto, no conceito de conflito entre papéis. Este 

refere-se à pressão que cada papel exerce sobre o indivíduo, a qual leva a que este sinta 

dificuldade em atender a todas as pressões em simultâneo (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & 

Rosenthal, 1964, citado por Keller, 1975). Com base neste conceito, Greenhaus e Beutell 

(1985) definiram o conflito entre trabalho e família como o fenómeno que ocorre quando as 

exigências do papel desempenhado numa das dimensões (família ou trabalho) são 

incompatíveis, interferem ou dificultam o desempenho do papel na outra dimensão.  

  Segundo Greenhaus e Beutell (1985), o conflito entre o trabalho e a família pode 

ser de três tipos: baseado no tempo, baseado na tensão ou baseado no comportamento. O 

conflito baseado no tempo ocorre quando o indivíduo sente dificuldades em desempenhar 

adequadamente um dos seus papéis devido ao tempo que lhe é exigido pelo outro papel. O 

conflito baseado na tensão ocorre quando o indivíduo se sente preocupado com as 

exigências de um dos papéis (i.e. familiar ou profissional), ao ponto de essa preocupação 

cognitiva o impedir de desempenhar corretamente o outro papel.  Por fim, o conflito baseado 
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no comportamento refere-se a comportamentos que o individuo manifesta num dos papéis 

que são incongruentes com os comportamentos desejados e/ou considerados adequados no 

outro papel (e.g. profissões no contexto militar que exigem agressividade e poder, embora 

este comportamento não seja desejável no meio familiar, no qual são esperados 

comportamentos de carinho e afectuosidade).  

  Para além da definição do conflito em três tipos, o conflito pode ser classificado 

como bidirecional, ou seja, o conflito pode ocorrer na direção família-trabalho, quando o 

desempenho do papel familiar interfere com o desempenho do papel profissional e na 

direção oposta, quando o desempenho do papel profissional dificulta o desempenho do papel 

familiar (Gutek, Searle & Klepa, 1991; Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996). Segundo 

Frone, Russel e Cooper (1992), ambas as direções constituem diferentes tipos de conflito. 

  Ainda no âmbito da perspetiva negativa, destaca-se o conceito de spillover negativo, 

o qual se refere aos estados de humor, competências, valores e comportamentos que são 

transmitidos, ou seja, que «passam» de um papel para outro (Poelmans, Stepanova & 

Masuda, 2008). Como exemplo, as emoções negativas com origem no trabalho podem 

contagiar a vida familiar (O’Driscoll, 1996). O spillover pode ocorrer também 

bidireccionalmente, ou seja, a transmissão pode ocorrer do trabalho para o papel familiar ou o 

inverso. Por outro lado, o spillover pode referir-se a emoções e comportamentos positivos, 

enquadrando-se na perspetiva positiva da relação entre o trabalho e a família. 

 

2.1.2. Perspetiva positiva. 

  A perspetiva positiva defende que a relação entre trabalho e família não traz apenas 

consequências negativas, podendo trazer consequências positivas ou até vantagens para o 

indivíduo. Os recursos não são vistos como limitados em quantidade e o envolvimento em 

vários papéis é visto como facilitador do aumento da energia disponível. Acumular vários 

papéis pode ser mais gratificante para o individuo do que uma fonte de stresse (Sieber, 

1974). A ideia é que quanto mais papéis um individuo mantém em simultâneo, mais são as 

fontes potenciais de autoestima, estimulação e estatuto social.  

  Um conceito central no âmbito desta perspetiva é o de spillover positivo, em que os 

estados de humor, competências, valores e comportamentos positivos passam de um papel 

para outro (Gzrywacz & Marks, 2000). Por outro lado, o conceito de enriquecimento refere-

se ao facto de que, quando o individuo ganha recursos num papel, estes promovem a 
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melhoria do desempenho nos seus restantes papéis (Greenhaus & Powell, 2006). Estes 

recursos podem ser competências, flexibilidade, recursos materiais e capital social ou 

psicológico. Por exemplo, um individuo que alcance maior flexibilidade horária no seu 

trabalho terá mais tempo para dedicar à sua família. Em suma, o enriquecimento diz respeito 

às experiências vividas num papel que melhoram a qualidade de vida noutro(s) papel(éis).  

  Associados ao conceito de enriquecimento estão os conceitos de reforço e de 

facilitação. O reforço refere-se aos recursos que são fortalecidos pela participação e 

envolvimento em vários papéis, enquanto a facilitação se refere a uma sinergia em que os 

recursos associados a um papel melhoram o desempenho nos outros papéis (Poelmans, 

Stepanova & Masuda, 2008). 

 A perspetiva positiva acentua a relação positiva que pode estabelecer-se entre 

ambas as dimensões da vida, sublinhando que esta não gera necessariamente conflito. Pelo 

contrário, as experiências vividas num papel podem beneficiar a vivência do outro papel.  

 

2.1.3. Perspetiva integradora. 

  Esta perspetiva engloba conceitos como o ajustamento e o equilíbrio entre 

trabalho e família. O conceito de equilíbrio baseia-se nas noções de equidade, ajustamento e 

desempenho de papel. A equidade consiste na distribuição e investimento de recursos (e.g. 

tempo, atenção, envolvimento psicológico) de forma equitativa pelos diferentes papéis que 

o indivíduo desempenha (Greenhaus, Collins & Shaw, 2003). A noção de ajustamento 

defende que o equilíbrio entre o trabalho e a família não tem a ver com a distribuição 

equitativa de recursos entre papéis, mas sim com a satisfação do individuo relativamente a 

estes. Refere-se, portanto, à apreciação subjetiva de cada papel e do quanto esta vai ao 

encontro do ideal preconizado pelo individuo (Carlson & Gryzwacz, 2008). O desempenho 

de papel consiste na noção de que o equilíbrio entre trabalho e família corresponde ao 

alcançar de expectativas relacionadas com o desempenho em cada um dos papéis que são 

negociadas pelo individuo e pelo(s) seu(s) parceiro(s) nesses papéis (e.g. cônjuge). Em suma, 

remete para a dimensão social do equilíbrio e não apenas para a dimensão psicológica, 

centrada no individuo (Gryzwacz & Carlson, 2007).  

  A perspetiva integradora é, das três referidas, a menos estudada, sobretudo no que 

se refere à sua medição. O fraco desenvolvimento ao nível das medidas deve-se às lacunas 
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na sua definição e operacionalização, pois os conceitos sejam amplamente utilizados na 

investigação, a sua conceptualização não é explícita (Carlson & Gryzwacz, 2008).  

            

2.2. As Consequências do Conflito Entre o Trabalho e a Vida Familiar 

   O conflito entre trabalho e família gera consequências em cinco domínios: físico, 

psicológico, comportamental, atitudinal e organizacional (Geurts & Deemerouti, 2003).  

 A nível físico, existem evidências de que o conflito está relacionado positivamente 

com auto-relatos de fraca saúde em geral e com sintomas de stresse (Allen, Herst, Bruck & 

Sutton, 2000; Amstad, Meier, Fasel, Elfering & Semmer, 2011; Frone, Russell & Cooper, 

1997; Grandey & Cropanzano, 1999). Numa meta-análise de Amstad e colaboradores 

(2011), foi encontrada uma correlação positiva com o stresse relacionado diretamente com o 

trabalho. Existem também evidências de sintomas somáticos específicos, como dores de 

cabeça e de costas, problemas gastrointestinais, fadiga, privação de sono e dor no peito 

(Geurts, Rutte & Peeters, 1999).    

 A nível psicológico, as consequências verificam-se sobretudo em sintomas 

relacionados com o stresse. Allen e colaboradores (2000) reportaram na sua meta-análise 

correlações entre medidas de stresse psicológico e de conflito trabalho-família. Existem 

ainda evidências de correlações negativas entre o conflito trabalho-família e a satisfação 

marital, com a família e com a vida (Allen et al., 2000; Amstad et al., 2011).   

  As consequências comportamentais relacionam-se, por exemplo, com o aumento 

do consumo de substâncias como tabaco, café e álcool. Na sua meta-análise, Allen e 

colaboradores (2000) encontraram uma correlação positiva do conflito trabalho-família com 

o consumo de álcool. O conflito surge também associado à diminuição de hábitos saudáveis 

como a prática de exercício físico (Burke, 1988, citado por Allen et al., 2000). 

  Ao nível das atitudes, foram encontradas correlações negativas entre a satisfação 

profissional e o conflito trabalho-família e entre o conflito e o empenhamento organizacional 

(Allen et al., 2000; Amstad et al., 2011; Kossek & Ozeki, 1998; Netemeyer, Boles & 

McMurrian, 1996). Contudo, num estudo realizado por O’Driscoll, Ilgen e Hildreth em 

1992, não foram encontradas relações entre o conflito trabalho-família e a satisfação 

profissional, nem entre o conflito e o empenhamento organizacional. De uma forma global, 

constata-se que os resultados das investigações realizadas não são consensuais. 
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  Alguns exemplos de consequências organizacionais são a intenção de saída 

(turnover), o absentismo e a diminuição do desempenho profissional. Contudo, existem 

poucos estudos longitudinais que permitam avaliar a influência do conflito entre trabalho e 

vida familiar a este nível. Nas investigações realizadas, registam-se correlações positivas 

entre o conflito trabalho-família e a intenção de saída (Allen et al., 2000; Amstad et al., 2011; 

Grandey & Cropanzano, 1999; Netemeyer et al., 1996). Quanto à relação entre o conflito e o 

absentismo, os estudos realizados não encontraram qualquer relação (Allen et al., 2000; 

Amstad et al., 2011; Thomas & Ganster, 1995). Numa meta-análise realizada por Amstad e 

colaboradores (2011), foi encontrada uma correlação negativa entre os comportamentos de 

cidadania organizacional e o conflito trabalho-família, tendo esta sido a correlação mais forte 

encontrada. É possível inferir que o conflito trabalho-família, para além das consequências 

para o indivíduo, pode também trazer consequências para a organização, dado o seu impacto 

no comportamento dos indivíduos. 

 

2.3. O Burnout e o Engagement 

  Inicialmente, o fenómeno de burnout foi estudado em profissões de ajuda (e.g. 

enfermeiros, bombeiros, assistentes sociais), em que existe uma elevada carga emocional 

ligada à relação com pessoas. Os primeiros estudos procuraram compreender o que o 

originava, tendo sido avaliadas variáveis relacionadas com o contexto de trabalho (e.g. 

sobrecarga de trabalho) (Schaufeli & Buunk, 2003), mas também variáveis relacionadas com 

fatores pessoais (e.g. fatores de personalidade) (Maslach, Schaufelli & Leiter, 2001).        

  O burnout começou por ser visto como um fenómeno que ocorria em jovens 

profissionais de ajuda, ingénuos, que sofriam de exaustão, cinismo e desencorajamento ao 

trabalharem em ambientes burocráticos, servindo clientes com problemas complexos. 

Contudo, esta visão foi abandonada, dado que cada vez mais as pessoas possuem informação 

e menos ilusões quanto ao mundo do trabalho. Logo, a origem do burnout não está na pessoa, 

mas sim no trabalho e nas suas características (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009).              

 As investigações realizadas levaram ao desenvolvimento de instrumentos de 

medida, sendo o mais relevante o Maslach Burnout Inventory (MBI). Este instrumento 

conceptualizou o burnout como um fenómeno constituído por três dimensões: exaustão, 

cinismo e falta de realização pessoal (Maslach & Jackson, 1981, citado por Schaufeli, Leiter 

& Maslach, 2009). Este instrumento tornou-se dominante na investigação, tendo sido 
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utilizado em 93% dos artigos científicos e dissertações publicadas sobre o tema (Schaufeli & 

Enzmann, 1998). Maslach definiu as dimensões do MBI (1993, 1999, citado por Pinto & 

Chambel, 2008) da seguinte forma: a exaustão corresponde a sentimentos de desgaste e 

esgotamento dos recursos emocionais, causados pelas exigências interpessoais do trabalho 

com pessoas, a despersonalização (ou cinismo), refere-se à adoção de atitudes e 

comportamentos que expressam frieza, distanciamento e desumanização («desligar» das 

tarefas, por forma a conseguir lidar com as exigências que estas colocam, por exemplo, ao 

nível da pressão emocional) e a falta de realização pessoal consiste numa diminuição dos 

sentimentos de competência e eficácia profissional. 

 Contudo, Maslach (1997, citado por Pinto & Chambel, 2008) procedeu 

posteriormente a uma redefinição do conceito de burnout, o qual passou a ser visto como 

uma crise na relação com o trabalho. As suas três dimensões foram reconceptualizadas, 

correspondendo a exaustão a reações gerais ao stresse, como a fadiga (emocional e física), a 

depressão, as queixas psicossomáticas e a ansiedade; o cinismo a uma atitude de indiferença 

ou distanciamento mental e alienação face ao trabalho, e a perda de eficácia profissional 

(perda de realização) à diminuição dos sentimentos de autoeficácia no trabalho. Esta 

reconceptualização está relacionada com a criação do MBI-GS (MBI-General Survey), o 

qual consiste num instrumento de medida do burnout aplicável a outros contextos 

profissionais para além das profissões de ajuda (Maslach, Jackson & Leiter, 1996, citado por 

Pinto & Chambel, 2008). Este instrumento surgiu dadas as evidências recolhidas na 

investigação, que demonstram que o burnout pode ocorrer em qualquer profissão 

(Demerouti et al., 2001; Schaufeli & Buunk, 2003). 

  As investigações levadas a cabo por Maslach e colaboradores levaram a uma 

conceptualização do burnout como o polo negativo de um contínuo de bem-estar no 

trabalho, cujo polo positivo seria o engagement (Maslach & Leiter, 1997). Segundo esta 

conceção, este corresponde a um padrão de resultados no MBI oposto ao do burnout, ou 

seja, resultados reduzidos nas escalas de exaustão e cinismo e resultados elevados na escala 

de eficácia profissional seriam indicativos de engagement. Contudo, Schaufeli e 

colaboradores, apesar de concordarem com a conceção dos dois conceitos como polos de um 

contínuo, não concordaram com a operacionalização do engagement realizada por Maslach e 

colaboradores, ou seja, com o facto de este ser medido através dum padrão de respostas 

inverso no MBI (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009).                 
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  Com base numa análise realizada por Schaufeli e Bakker em 2001 (citado por 

Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009), foram encontradas duas dimensões relacionadas com o 

bem-estar no trabalho: ativação (num contínuo da exaustão ao vigor) e identificação (num 

contínuo do cinismo à dedicação). Segundo estes autores, o burnout ocorre quando há uma 

combinação de exaustão (baixa ativação) e cinismo (reduzida identificação). O engagement 

é caracterizado por uma combinação de vigor (elevada ativação) e dedicação (elevada 

identificação). O burnout inclui ainda a reduzida eficácia profissional e o engagement inclui 

a absorção. Pode considerar-se que as duas dimensões do burnout (exaustão e cinismo) são 

opostos diretos das dimensões do engagement (cinismo e dedicação), embora a ineficácia 

profissional não seja um oposto direto da absorção. Schaufeli e colaboradores 

operacionalizaram então o engagement como um conceito isolado, tendo construído um 

instrumento que permite medi-lo como um fenómeno em si mesmo, e não através do MBI. 

Este instrumento denomina-se UWES, Utrecth Work Engagement Scale (Schaufeli, 

Salanova, González-Romá & Bakker, 2002), definindo o engagement como um estado 

mental positivo, enriquecedor e relacionado com o trabalho, caracterizado por vigor, 

dedicação e absorção. O vigor é caracterizado por elevados níveis de energia e resiliência 

mental, vontade de investir esforços e persistência perante dificuldades no trabalho. A 

dedicação é caracterizada por um sentimento de significado no trabalho, entusiasmo, 

inspiração, orgulho e desafio na realização das tarefas. A absorção caracteriza-se por um 

estado de concentração total no trabalho, em que o tempo passa rapidamente e o individuo se 

encontra intensamente ligado e envolvido nas suas tarefas. As análises fatoriais realizadas 

têm fornecido suporte empírico à estrutura tri-factorial do engagement, tal como definida 

pelo UWES, embora alguns autores tenham encontrado estruturas factoriais distintas. 

Destaca-se a investigação de Schaufeli e colaboradores (2002), a qual demonstrou que a 

perda de eficácia profissional faz parte do fenómeno de engagement e não do burnout. Como 

tal, esta dimensão, em simultâneo com a dimensão absorção funcionam como elementos do 

engagement, o que deixa apenas duas dimensões no burnout: exaustão e cinismo.  

 Schaufeli, Maslach e Leiter (2008) defendem que as organizações não devem 

investir em manter uma força de trabalho livre de sintomas de burnout, mas sim numa força 

de trabalho com elevados níveis de engagement. As organizações necessitam de 

trabalhadores altamente motivados, dedicados e envolvidos, dispostos a ajudar a organização 

a atingir os seus objetivos. Consequentemente, prevenir o burnout não constitui uma 
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estratégia suficiente e eficaz. A estratégia das organizações terá então de centrar-se na 

promoção do engagement dos seus colaboradores. 

 

2.4. A Relação Entre Conflito Trabalho-Família, Burnout e Engagement 

             A relação entre o conflito trabalho-família, o burnout e o engagement tem vido a ser 

alvo de investigação, embora não existam muitos estudos que relacionem as três variáveis. A 

relação entre o conflito trabalho-família e o burnout tem sido mais estudada do que a sua 

relação com o engagement.  

 Um dos estudos mais relevantes, que relaciona as três variáveis, foi realizado por 

Montgomery, Peeters, Schaufeli e Den Ouden (2003). Neste estudo foram avaliados os 

níveis de conflito trabalho-família, burnout e engagement em gestores de jornais de 

imprensa. Foram apenas avaliadas as dimensões cinismo e exaustão, relativamente ao 

burnout, e as dimensões vigor e dedicação em relação ao engagement. Foram encontradas 

correlações positivas do conflito trabalho-família com o cinismo e a exaustão e negativas 

com o vigor e a dedicação. Depreende-se a partir destes resultados que o conflito trabalho-

família está associado a níveis superiores de burnout, sobretudo na sua dimensão de exaustão 

e a níveis inferiores de engagement. Com base nos resultados descritos na literatura, que 

sugerem associações entre o conflito trabalho-família, o burnout e o engagement, colocam-

se como hipóteses da presente investigação a existência de uma correlação positiva entre o 

conflito trabalho-família e o burnout e de uma correlação negativa entre o conflito trabalho-

família e o engagement: 

 

Hipótese H1: O conflito trabalho-família está positivamente relacionado com o burnout. 

Hipótese H2: O conflito trabalho-família está negativamente relacionado com o engagement. 

 

 No sentido de explicar a relação entre as variáveis em questão, tem sido utilizado o 

modelo da conservação dos recursos de Hobfoll (1989). Segundo este modelo, as pessoas 

procuram adquirir e manter uma variedade de recursos, como objetos, energia, tempo, 

condições (e.g. estado marital, status profissional) e características pessoais (e.g. autoestima). 

Os recursos são valorizados em si mesmos, ou por facilitarem a aquisição ou preservação de 

outros recursos. Como tal, as pessoas são naturalmente motivadas para a sua obtenção e 

manutenção. Quando um recurso é obtido, o individuo procura protegê-lo, numa atitude 

proactiva cujo objetivo é diminuir a vulnerabilidade à sua perda (Hobfoll, 2002). Quando a 
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perda de um recurso é vivenciada, o indivíduo experiencia stresse. Este referencial teórico 

permite compreender a ocorrência do conflito entre trabalho e vida familiar. Segundo 

Grandey e Cropanzano (1999), o conflito ocorre quando as tentativas do sujeito de balancear 

as exigências de ambos os papéis levam à perda de recursos de um, ou de ambos, os papéis. 

Um exemplo é o investimento de mais tempo num papel do que no outro, o que leva ao 

esgotamento deste recurso, que deixa de estar disponível para o outro papel. 

 Carlson e Frone (2003) defendem que o conflito trabalho-família é causado por dois 

tipos de interferência: interferências internas e interferências externas. As internas referem-se 

a exigências que o indivíduo coloca a si mesmo, como a preocupação com o seu desempenho 

no trabalho, a qual irá diminuir a participação e a satisfação com a vida familiar. As 

exigências externas correspondem a exigências impostas pelo próprio contexto do papel (e.g. 

prazo para entregar um relatório no trabalho). Segundo Greenhaus e Beutell (1985), um dos 

melhores preditores do envolvimento num papel é a exigência de tempo que lhe está 

associada, pelo que as exigências de tempo determinam o envolvimento comportamental do 

individuo. À medida que a quantidade de horas que o individuo investe no seu trabalho 

aumenta, os níveis de conflito trabalho-família também aumentam. Por outro lado, a 

quantidade de horas dedicadas à família está associada ao conflito trabalho-família por 

interferência interna, de tal forma que quando o indivíduo está no trabalho a pensar na sua 

família, o seu desempenho profissional é afetado (Carlson & Frone, 2003).  

  Existem ainda evidência empíricas de que as horas despendidas no trabalho estão 

relacionadas com o conflito trabalho-família e o aumento dos níveis de burnout. Major, 

Klein e Ehrhart (2002) desenvolveram um estudo no qual concluíram que uma elevada 

quantidade de horas despendidas no trabalho funciona, por si só, como preditora do conflito 

trabalho-família. Também Gutek, Serle e Klepa concluíram, no seu estudo de 1991, que 

existe uma elevada correspondência entre as horas dedicadas ao trabalho ou à família e o 

conflito originado nesse domínio.                  

 No sentido de avaliar o impacto da quantidade de horas de trabalho na saúde, foram 

realizadas várias investigações, as quais demonstram que a partir das 48 horas semanais 

surgem consequências nocivas para a saúde, nomeadamente o aumento dos níveis de stresse  

(Barton & Folkand, 1993; Buell & Breslow, 1960, citado por Sparks, Cooper, Fried & 

Shirom, 1997). Por outro lado, estas consequências afetam não só o indivíduo, mas também 

outros membros da família (Sparks, Cooper, Fried & Shirom, 1997).  
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 Lindgard e Francis (2004) realizaram um estudo com trabalhadores na área da 

construção civil, do sexo masculino, no qual avaliaram a relação entre o conflito trabalho-

família e o stresse profissional. Foi investigado o efeito mediador do conflito entre os 

stressores do trabalho e a ocorrência de burnout. O estudo demonstrou que um dos 

stressores, a quantidade de horas de trabalho, está relacionado positivamente com a 

dimensão exaustão do burnout, sendo esta relação mediada pelo conflito trabalho-família. Os 

autores concluem que as horas de trabalho têm impacto na exaustão através do conflito 

trabalho-família, ou seja, o facto de se trabalhar muitas horas aumenta a experiência do 

conflito e diminui as oportunidades de recuperar recursos (i.e. descansar, recuperar energia), 

o que por sua vez provoca tensão e origina a exaustão. Os resultados de Lindgard e Francis 

(2004), apesar de se referirem a uma amostra constituída por indivíduos exclusivamente do 

sexo masculino e de uma ocupação profissional em particular, têm sido replicados por 

estudos subsequentes. Num estudo realizado em 2011, Brauchli, Bauer e Hämmig avaliaram 

a relação entre o conflito trabalho-família baseado no tempo e a ocorrência de burnout, numa 

amostra extensa de trabalhadores suíços, de vários grupos profissionais. Este estudo 

demonstrou que ambas as variáveis estão relacionadas. 

 De forma sucinta, a investigação demonstra que as características do trabalho (e.g. 

horas de trabalho semanais) funcionam como fatores stressores, levando a que o individuo 

encontre dificuldades em balancear as exigências dos seus vários papéis. Considerando as 

horas de trabalho como uma dessas exigências, e de acordo com o modelo da conservação 

dos recursos de Hobfoll (1989), o facto de o individuo despender muitos recursos num dos 

papéis (e.g. muitas horas no trabalho) implica que restarão poucos recursos para os restantes 

papéis (e.g. familiar), o que irá originar o conflito trabalho-família. Este, por sua vez, está na 

origem do burnout, dado que ao experienciar conflito, o indivíduo encontra-se numa situação 

de esgotamento de recursos, o que irá aumentar os seus níveis de exaustão. Por outro lado, 

tendo em conta que o engagement consiste num estado de envolvimento total no trabalho, 

caracterizado por abundância de recursos, motivação e dedicação, é de esperar que numa 

situação de esgotamento ou perda de recursos (característica do conflito trabalho-família), os 

níveis de engagement sejam reduzidos.  

 Na presente investigação, o modelo teórico utilizado concebe o individuo como 

possuidor de recursos, os quais podem ou não estar em equilíbrio com as exigências do seu 

trabalho. Quando as exigências do trabalho são superiores aos recursos, o individuo 
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experiencia conflito entre o seu papel profissional e os seus restantes papéis, nomeadamente 

o familiar. Este conflito, por sua vez, irá originar tensão e, consequentemente, a ocorrência 

de burnout, sendo o aumento da exaustão o seu sintoma mais expressivo. Por outro lado, 

quando existe um equilíbrio entre as exigências e os recursos, o individuo é capaz de atender 

às solicitações de cada papel. Nesta situação, haverá uma menor experiência de conflito entre 

papéis e, consequentemente, de burnout. Se os recursos do individuo estão em equilíbrio 

com as exigências do seu trabalho e a motivação e envolvimento no mesmo são elevadas, 

então o individuo encontrar-se-á em estado de engagement.  

 No seguimento dos resultados de investigações já realizadas, os quais sugerem que 

as características do trabalho, nomeadamente as horas de trabalho semanais, se relacionam 

com as variáveis em análise, a amostra foi dividida em dois grupos: grupo A – sujeitos que 

trabalham até 40 horas por semana e grupo B – sujeitos que trabalham mais de 40 horas por 

semana e/ou mantêm duas atividades profissionais em simultâneo. No sentido de avaliar se 

existem diferenças entre os grupos, são colocadas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese H3:  O grupo B apresenta níveis de conflito trabalho-família superiores aos do 

grupo A. 

Hipótese H4:  O grupo B apresenta níveis de burnout superiores aos do grupo A. 

Hipótese H5:  O grupo B apresenta níveis de engagement inferiores aos do grupo A. 

 

  Em suma, esta investigação pretende avaliar a relação entre o conflito trabalho-

família, o burnout e o engagement numa amostra portuguesa, constituída por dois grupos 

diferenciados pelas horas semanais de trabalho e pela manutenção de uma ou duas atividades 

profissionais em simultâneo, os quais serão comparados relativamente às variáveis em 

análise. Na secção seguinte é descrita e metodologia utilizada. 

 

 

3. Método 

3.1. Procedimentos  

  A seleção da amostra teve como critérios base a nacionalidade e língua materna dos 

sujeitos (portuguesa), a idade mínima de 18 anos e o facto de manterem uma atividade 

profissional regular. A divulgação da investigação e a angariação de participantes para a 

mesma foi realizada através da rede de contactos pessoais da investigadora e através da 
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divulgação pela mailing list da Universidade de Lisboa. Este último meio de divulgação foi o 

que mais contribuiu para a constituição da amostra.  

 Os instrumentos de medida foram aplicados através de uma página de internet 

(www.qualtrics.com) que disponibiliza, gratuitamente, serviços de aplicação de 

questionários. Nesta página é possível colocar questionários em versão para resposta on-line, 

sendo que existe a funcionalidade da transformação automática das respostas em base de 

dados. As respostas foram, portanto, recolhidas através desta funcionalidade, tendo sido 

posteriormente analisadas através de software estatístico. 

 

3.2. Participantes  

 A amostra é constituída por 710 sujeitos, sendo que proporcionalmente existem 

mais sujeitos do sexo feminino (n = 504; 71% da amostra) do que do sexo masculino (n = 

203; 29% da amostra). Relativamente à idade, os sujeitos possuem entre 18 a 71 anos de 

idade, sendo a média de 34 anos (DP = 9,32). Verificou-se que 71 sujeitos não indicaram a 

sua idade, não existindo uma explicação psicológica para a omissão deste dado. Esta situação 

deveu-se a uma falha ocorrida no âmbito dos procedimentos de recolha de respostas. Dado 

que o software da página de internet em que foram recolhidas as respostas possui como 

funcionalidade a transformação automática dos dados num ficheiro em formato editável 

estatisticamente (i.e. SPPS), ocorreu um erro na transmissão automática dos dados. Como 

tal, a confiança das respostas destes sujeitos poderia ser questionada. De forma a obviar esta 

questão, foram efetuadas todas as análises estatísticas da presente investigação com e sem a 

inclusão dos 71 sujeitos que não indicaram a idade. As análises demonstraram não existirem 

diferenças significativas nos resultados obtidos, pelo que estes sujeitos foram mantidos na 

amostra da presente investigação. 

 Relativamente à profissão, os sujeitos foram agrupados num grupo de profissionais 

diferenciados (grupo 1; n = 370) e num grupo de profissionais indiferenciados (grupo 2; n = 

293). Dos 710 sujeitos, 47 não indicaram a sua profissão (6% da amostra). Contudo, dado que 

estes sujeitos não omitiram mais nenhum dado, foram mantidos na amostra. Relativamente ao 

estado civil, 39,7% dos sujeitos são solteiros (n = 282), 16,8% vivem em união de facto (n = 

119), 34,1 % são casados (n = 242), 8,6% são separados (n = 61) e 0,8% viúvos (n = 6). Dos 

710 sujeitos, 290 têm filhos (40,8%) e 420 não têm filhos (59,2%). Por fim, 22,8% dos 

http://www.qualtrics.com/
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sujeitos vive com os pais/familiares (n = 162), 4,8% vive com amigos (n = 34), 14,5% vive 

sozinho (n = 103) e 57,9% vive com o cônjuge e/ou filhos (n = 411).  

  No âmbito dos objetivos da presente investigação, os sujeitos foram agrupados em 

dois grupos com base no facto de possuírem ou não dois empregos e com base nas horas de 

trabalho semanais, de forma a permitir a sua comparação dos grupos. O fator utilizado no 

agrupamento relaciona-se com as evidências de que as horas de trabalho são um dos 

stressores que está associado ao conflito entre trabalho e família, relacionando-se também 

com o burnout e o engagement. No grupo A foram incluídos os sujeitos que trabalham até 40 

horas semanais e no grupo B foram incluídos os sujeitos que ou trabalham mais de 40 horas 

semanais ou possuem dois empregos (no mínimo 35 horas no primeiro emprego e 6 horas no 

segundo emprego).  

  

3.3. Instrumentos e Medidas  

3.3.1. Conflito entre trabalho e família. 

  Partindo da conceção do conflito trabalho-família com três dimensões (Greenhaus 

& Beuttel, 1985): conflito baseado no tempo, na tensão e no comportamento, Stephens e 

Sommer (1996) construíram uma escala que permite medir o conflito em todas as suas 

dimensões. Contudo, esta escala considerava apenas o conflito do trabalho em relação à 

família, pelo que Carlson, Kacmar e Williams desenvolveram em 2000 uma escala que 

avalia o conflito nos três tipos definidos por Greenhaus e Beuttel (1985) e nas duas direções 

(família-trabalho e trabalho-família). A escala é composta por conjuntos de três itens para 

cada tipo de conflito e para cada direção (total de 18 itens). Outros autores desenvolveram 

escalas que avaliam o conflito da mesma forma, ou seja, nas duas direções e nos três tipos 

(e.g. Fu & Shaffer, 2001), sendo que a maioria das investigações demonstra que as pessoas 

reportam frequentemente maiores níveis de interferências do trabalho na família do que da 

família no trabalho (Netemeyer, Boles & McMurrian, 1996). Este resultado é importante por 

demonstrar que a direção do conflito funciona como variável, sendo possível medir 

isoladamente o conflito do trabalho com a família e o conflito da família com o trabalho. 

 A escala utilizada para avaliar o conflito entre trabalho e vida familiar consiste 

numa adaptação e tradução para a língua portuguesa da escala de Carlson, Kacmar e 

Williams (2000), realizada por Chambel (no prelo). Foram utilizados apenas os itens 

relativos ao conflito trabalho-família, sendo que a análise factorial efetuada encontrou dois 
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fatores únicos de conflito entre trabalho e família, que inclui os itens relativos ao conflito 

baseado no tempo e conflito baseado na tensão. Como tal, os itens relativos ao conflito 

baseado no comportamento não foram incluídos nesta adaptação. Um estudo realizado por 

Dierdorff e Ellington (2008) demonstrou que a dimensão do conflito baseado no 

comportamento é dependente da profissão, apenas sendo útil na explicação do conflito entre 

trabalho e família em profissões com elevada interdependência funcional (e.g. de gestão ou 

de supervisão). No total, foram utilizados 12 itens, relativos ao conflito trabalho-família nas 

dimensões tempo e tensão, cujos coeficientes de correlação item-escala são superiores a 0,6 

para todos os itens, o que demonstra a sua consistência interna. Todos os itens são 

respondidos através de uma escala de resposta de tipo Likert, em que 0 corresponde a «quase 

nunca», 1 a «poucas vezes», 2 a «algumas vezes», 3 a «muitas vezes» e 4 a «quase sempre».  

 

3.3.2. Burnout e Engagement. 

 Nesta investigação, o burnout e o engagement são concebidos como conceitos 

independentes (Schaufeli et al., 2008). Como tal, as duas variáveis foram medidas 

separadamente, utilizando-se para a medição do burnout a tradução e adaptação portuguesa 

do MBI-GS  (Marques Pinto, 2000) e para a medição do engagement a tradução e adaptação 

portuguesa da versão reduzida do UWES (Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006). É de referir 

que na medição do burnout foram utilizados apenas os itens relativos às dimensões exaustão 

e cinismo e na medição do engagement os itens relativos às dimensões vigor e dedicação, de 

acordo com os resultados das análises factoriais realizadas por Schaufeli, Salanova, 

González-Romá e Bakker (2002). As versões traduzidas das referidas escalas foram já 

utilizadas anteriormente em outras investigações (e.g. Castanheira & Chambel, 2010; 

Chambel & Oliveira-Cruz, 2010), sendo que na amostra da presente investigação ambas as 

escalas possuem níveis elevados de consistência interna. As análises efetuadas relativamente 

à precisão de ambas as escalas demonstraram que estas apresentam bons índices de precisão 

(alpha de cronbach), excetuando-se um dos itens da escala utilizada para medir o burnout, 

tendo este sido eliminado de forma a aumentar a consistência interna da escala total (conferir 

ponto 4.1.). Em ambas as escalas, todos os itens são respondidos através de uma escala de 

resposta de tipo Likert, em que 0 corresponde a «nunca», 1 a «algumas vezes por ano», 2 a 

«uma vez ou menos por mês», 3 a «algumas vezes por mês», 4 a «uma vez por semana», 5 a 

«algumas  vezes por semana» e 6 a «todos os dias». 
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4. Resultados 

 Neste ponto são descritos os resultados obtidos na presente investigação, sendo que 

inicialmente se procedeu ao cálculo e análise dos índices de precisão (alpha de cronbach) 

das escalas utilizadas. Após esta análise, procedeu-se à análise descrita e às restantes análises 

estatísticas, no âmbito das hipóteses colocadas, nomeadamente o cálculo de correlações entre 

variáveis e de testes t-student para comparação de médias entre grupos.  

 

4.1. Análise da Precisão dos Instrumentos 

  Quanto à análise da precisão das medidas utilizadas, foram calculados os alphas de 

cronbach para cada uma das três escalas utilizadas. Relativamente à escala utilizada para 

avaliar o burnout, verifica-se que três dos nove itens da escala apresentam coeficientes de 

correlação item-escala inferiores a 0,60. Destes três itens, um deles (item 10) apresenta uma 

correlação bastante reduzida (0,29). Como tal, este item foi excluído das análises estatísticas 

efeituadas, de forma a aumentar a precisão da escala. Os restantes dois itens foram mantidos, 

por forma a não alterar a escala original, e dado que a sua exclusão não teria uma 

contribuição significativa para o aumento da precisão da escala. Através da exclusão deste 

item («Quando estou a trabalhar não gosto que me incomodem com outras coisas.»), o alpha 

de cronbach da escala aumentou de 0,89 para 0,90.  

 Relativamente à escala utilizada para avaliar o conflito entre trabalho e família, o 

seu índice de precisão (alpha de cronbach) é bastante elevado, sendo de 0,94. Todos os itens 

da escala apresentam coeficientes de correlação item-escala superiores a 0,60.  

 Quanto à escala utilizada para avaliar o engagement, o seu alpha de cronbach é de 

0,93, tendo todos os itens correlações superiores a 0,6. Estes valores demonstram que a 

escala possui um nível de precisão bastante elevado. 

 No seu global, os resultados relativos à análise da precisão das escalas utilizadas 

permitem concluir que estas possuem uma elevada consistência interna.  

 

4.2. Análise Descritiva 

 Relativamente à análise descritiva, foram calculadas as principais medidas de 

tendência central e de dispersão. Um passo importante na análise de uma amostra é a análise 

da normalidade da distribuição das variáveis, sendo que segundo Reis (1997) e Maroco 

(2003), é possível estender o teorema do limite central a amostras de grande dimensão (n > 



18 
 

30). Nestas amostras, a distribuição aproximar-se-á em muito da distribuição normal, 

assumindo-se portanto a sua normalidade. Dada a dimensão da amostra em estudo (n = 710), 

assume-se que a distribuição das variáveis na amostra em estudo é normal. Apresentam-se 

no quadro 1 os resultados obtidos através da análise descritiva dos dados. 

 

Quadro 1 

Média, desvio-padrão e índices de precisão nas escalas e subescalas de conflito trabalho-

família, burnout e engagement 

Variáveis N Média Desvio-Padrão Alpha de Cronbach 

Conflito Trabalho-Família 710 2,89 0,84 0,94 

Engagement 710 5,24 1,38 0,93 

    Vigor 710 5,21 1,37 0,87 

    Dedicação 710 5,27 1,51 0,88 

Burnout  710 3,62 1,34 0,90 

    Exaustão  710 4,35 1,41 0,88 

    Cinismo 710 2,72 1,66 0,90 

 

 Quanto ao conflito trabalho-família, a média da amostra é de 2,89 e o desvio-

padrão de 0,84. No estudo realizado por Chambel (no prelo), numa amostra portuguesa, 

foram encontrados níveis médios de conflito trabalho-família de 2,40 em trabalhadores 

profissionais e de 2,11 em trabalhadores pouco diferenciados. Dado que a escala de resposta 

no instrumento utilizado se situa entre 0 e 4, pode considerar-se que os níveis de conflito da 

presente amostra são elevados, pois a média aproxima-se de 3.  

  No que diz respeito ao engagement, a média da amostra é de 5,24 e o desvio-padrão 

é de 1,38. Dado que a escala de resposta no instrumento de medida utilizado é de 0 a 6, 

verifica-se que a amostra apresenta níveis de engagement bastante elevados. Relativamente à 

dimensão vigor, a média da amostra é de 5,21 e o desvio-padrão de 1,37. Na dedicação, a 

média é de 5,27 e o desvio-padrão é de 1,51. Adicionalmente ao cálculo dos alphas de 

cronbach  para a escala total, estes foram calculados também para cada uma das dimensões – 

vigor e dedicação, tendo-se obtido valores de 0,87 e 0,88, respetivamente. Estes valores são 

bastante positivos, dado que se situam acima do valor considerado aceitável (0,60) para 
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assumir a precisão das medidas. Desta forma, é possível concluir que os itens relativos a cada 

dimensão avaliam os constructos respetivos. 

 Por fim, no burnout regista-se uma média de 3,62 e um desvio-padrão de 1,34. 

Sendo a escala de resposta de 0 a 6, tal como no instrumento utilizado para medir o 

engagement, constata-se que a amostra apresenta níveis de burnout medianos. Verifica-se que 

na dimensão exaustão a média é de 4,35 e o desvio-padrão de 1,41, enquanto na dimensão 

cinismo a média é de 2,72 e o desvio-padrão é de 1,66. Os alphas de cronbach das duas 

dimensões do burnout (exaustão e cinismo), apresentam valores bastante positivos, sendo de 

0,88 e 0,90, respetivamente.  

 

4.3. Teste de Hipóteses 

 Relativamente às correlações entre as variáveis (conferir quadro 2), a variável 

conflito entre trabalho e família possui uma correlação positiva com a variável burnout (p = 

0,60, sig. = 0,00) e uma correlação negativa com a variável engagement (p = -0,25, sig. = 

0,00). Estes resultados suportam as hipóteses H1 e H2 («O conflito trabalho-família está 

positivamente relacionado com o burnout» e «O conflito trabalho-família está 

negativamente relacionado com o engagement») e estão em linha com resultados obtidos 

em investigações anteriores (e.g. Chambel, no prelo). 

 

Quadro 2 

Matriz de correlações entre as variáveis (N = 710) 

Variáveis CTF ENG BUR VIG DED EXA CIN 

CTF 1       

ENG -,25 1      

BUR ,60 -,62 1     

VIG -,29 ,96 -,60 1    

DED  -,20 ,97 -,59 ,85 1   

EXA  ,70 -,40 ,89 -,43 -,35 1  

CIN ,35 -,69 ,87 -,63 -,70 ,54 1 

Nota: CTF = Conflito Trabalho-Família; ENG = Engagement; BUR = Burnout; VIG = Vigor; DED = 

Dedicação; EXA = Exaustão; CIN = Cinismo. Todas as correlações são significativas ao nível p. <  0,01. 
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             Tendo em consideração os objetivos da presente investigação, foram 

comparados os grupos A e B (grupo A – até 40 horas de trabalho por semana e B – 

acima de 40 horas por semana e/ou dois empregos), relativamente às variáveis em 

análise. Apresentam-se no quadro 3, abaixo, os resultados obtidos. 

 

Quadro 3 

Média, desvio-padrão, alpha de cronbach nos grupos A e B e teste t-student 

Variáveis 

Grupo A (n = 331) Grupo B (n = 379) Testes t 

Média Desvio-

padrão 

Alpha de 

cronbach 

Média Desvio-

padrão 

Alpha de 

cronbach 
t-student 

Conflito TF 2,70 0,83 0,94 3,05 0,82 0,94 5,58* 

Engagement 4,99 1,51 0,94 5,46 1,22 0,92 4,46* 

   Vigor 5,03 1,48 0,88 5,36 1,24 0,86 3,16* 

   Dedicação 4,94 1,66 0,89 5,50 1,31 0,86 5,32* 

Burnout  3,66 1,41 0,91 3,59 1,27 0,90 0,67 

   Exaustão  4,26 1,45 0,89 4,43 1,38 0,88 1,6 

   Cinismo 2,91 1,78 0,91 2,55 1,53 0,89 2,9* 

Nota: Valores significativos ao nível p. < 0,01. 

    

 Analisando o quadro 3, é possível verificar que no grupo A a média da variável 

conflito trabalho-família é de 2,70 e a média do grupo B é de 3,05. O desvio-padrão é 

semelhante nos dois grupos (0,83 e 0,82 respetivamente), sendo o alpha de cronbach da 

escala de 0,94 nos dois grupos.  

 Quanto ao burnout, no grupo A a média é de 3,66 e no grupo B é de 3,59. O 

desvio-padrão é de 1,41 no grupo A e 1,27 no grupo B. Relativamente ao alpha de cronbach 

da escala, é semelhante nos dois grupos (0,91 e 0,90 respetivamente). Na dimensão exaustão, 

a média é de 4,26 no grupo A e de 4,43 no grupo B, sendo o desvio-padrão de 1,45 e 1,38 

respetivamente. O alpha de cronbach desta dimensão é de 0,89 e 0,88 em cada um dos 

grupos, respetivamente. A dimensão cinismo regista uma média de 2,91 no grupo e de 2,55 

no grupo B, sendo o desvio-padrão de 1,78 e de 1,53 em ambos os grupos, respetivamente. 

O alpha de cronbach é de 0,91 e 0,89 em cada um dos grupos.  
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 No que diz respeito ao engagement, o grupo A apresenta uma média de 4,99 e o 

grupo B de 5,46. O desvio-padrão é de 1,51 e 1,22 respetivamente, sendo o alpha de 

cronbach de 0,94 e 0,92 em cada um dos grupos. Na dimensão vigor verifica-se uma média 

de 5,03 no grupo A e de 5,36 no grupo B, bem como um desvio-padrão de 1,48 no primeiro 

grupo e de 1,24 no segundo. Quanto ao alpha de cronbach, é de 0,88 e de 0,86 em cada um 

dos grupos. A dimensão dedicação apresenta uma média de 4,94 no grupo A e de 5,50 no 

grupo B, bem como um desvio-padrão de 1,66 e 1,31 em cada um dos grupos, 

respetivamente. O alpha de cronbach da escala é de 0,89 e 0,89 em cada um dos grupos.  

  Os resultados descritos permitem verificar que o grupo B apresenta valores médios 

superiores aos do grupo A em algumas das variáveis medidas: conflito trabalho-família, 

exaustão, engagement, vigor e dedicação. Apresenta, por outro lado, resultados médios 

inferiores nas variáveis burnout e cinismo.  

 No sentido de analisar se as diferenças encontradas são estatisticamente 

significativas, procedeu-se à comparação das médias dos grupos (grupos A e B) relativamente 

às variáveis em análise. A comparação foi efetuada através do cálculo do teste t-student de 

comparação entre médias, cujos resultados são apresentados no quadro 3. Esta análise é 

especialmente relevante para a compreensão do comportamento de ambos os grupos da 

amostra, permitindo verificar se o comportamento é ou não homogéneo em ambos os grupos.  

 Na variável conflito entre trabalho e família, existem diferenças significativas nos 

dois grupos (t (708) = 5,58, p = 0,00). Relativamente ao engagement, os resultados 

demonstram que também existem diferenças estatisticamente significativas entre as médias 

dos dois grupos (t (633,186) = 4,46, p = 0,00). No que concerne ao vigor, mais uma vez 

verificam-se diferenças entre as médias dos grupos A e B (t (647,247) = 0,67, p = 0,00). Na 

variável dedicação, constata-se que existem diferenças entre as médias dos dois grupos, as 

quais são significativas (t (625,274) = 5,32, p = 0,00). Na variável burnout, é possível 

afirmar que não existem diferenças entre as médias de ambos os grupos (t (669,039) = 0,67, 

p = 0,50). Quanto à variável exaustão, não se registam diferenças significativas entre as 

médias dos grupos A e B (t (708) = 1,60, p = 0,11). Por fim, na variável cinismo verificam-se 

diferenças significativas entre as médias de ambos os grupos (t (654,262) = 2,90, p = 0,00).  

  Estes resultados suportam H3 («O grupo B apresenta níveis de conflito trabalho-

família superiores aos do grupo A»). Contudo, quanto a H4 e H5, os resultados não suportam 
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as hipóteses colocadas («O grupo B apresenta níveis de burnout superiores aos do grupo A»; 

«O grupo B apresenta níveis de engagement inferiores aos do grupo A»). 

  

5. Discussão 

 A presente investigação teve como objetivo estudar a relação entre o conflito 

trabalho-família, o burnout e o engagement e comparar os níveis destas variáveis em dois 

grupos distintos, com base nas horas de trabalho semanais e no facto de terem um ou dois 

empregos. Estes objetivos estão em linha com investigações já realizadas, as quais 

demonstram que as horas de trabalho são um dos fatores que leva ao aumento do conflito-

trabalho família e do burnout e que estas variáveis estão negativamente relacionadas com o 

engagement (Allen et al., 2001, 2011; Brauchli et al., 2011; Carlson & Frone, 2003; 

Chambel, no prelo; Gutek et al., 1991; Major et al., 2002; Montgomery et al., 2003).  

  Os resultados obtidos demonstram que o conflito trabalho-família está 

positivamente relacionado com o burnout. Também Rupert, Stevanovic e Hunley, no seu 

artigo de 2009, verificaram que o conflito entre trabalho e família está relacionado com todas 

as dimensões do burnout. Esta relação é explicada pela autora à luz da teoria da conservação 

dos recursos, pois ao mesmo tempo que o individuo sente dificuldades em lidar com as 

exigências dos papéis profissional e familiar, experiencia escassez e ameaça de recursos (e.g. 

tempo). Ao sentir que não possui recursos suficientes para despender em ambos os papéis, o 

individuo sente que as exigências que os papéis lhe colocam irão implicar a perda de 

recursos, por exemplo, a perda de tempo num papel que não estará disponível para o outro 

papel. Esta situação gera tensão e ansiedade, a qual por sua vez irá levar ao burnout. 

Brauchli, Bauer e Hämmig (2011) encontraram uma correlação positiva entre o conflito 

trabalho-família baseado no tempo e o burnout, o que sugere que as horas de trabalho podem 

ser uma variável importante na compreensão desta relação.  

 No seguimento da inferência da existência de uma relação entre o conflito trabalho-

família, o burnout e as horas de trabalho semanais, foram comparados os níveis destas 

variáveis nos dois grupos da amostra. Os resultados demonstram que grupo A (até 40 horas 

semanais) apresenta maiores níveis de conflito entre trabalho e família que o grupo B (mais 

de 40 horas e/ou dois empregos). Estes resultados sugerem que a variável horas de trabalho 

por semana tem um impacto no conflito. Contudo, é de notar que não foram encontradas 
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diferenças significativas entre os grupo A e B no que concerne ao burnout e à sua dimensão 

exaustão, o que não seria de esperar dada a relação proposta com o conflito. Por outro lado, o 

grupo A apresenta níveis de engagement inferiores aos do grupo B, o que também não seria 

de esperar, dadas as relações propostas entre esta variável, o burnout e o conflito trabalho-

família. Uma explicação possível para este resultado é fornecida por Crawford, LePine e 

Rich (2010), os quais se baseiam no modelo dos recursos e das exigências do trabalho 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001), propondo que os indivíduos avaliam as 

exigências do trabalho como exigências desafiantes ou exigências de impedimento. As 

primeiras são encaradas como situações que promovem o crescimento pessoal e motivam 

para o investimento de esforços, impelindo o individuo a recorrer a estratégias de coping de 

resolução de problemas. As segundas são encaradas como obstáculos e situações que geram 

emoções negativas. Como tal, incentivam a utilização de estratégias de coping passivas. Os 

autores sugerem que as exigências desafiantes estão positivamente relacionadas com o 

engagement, dado que a avaliação que o sujeito faz destas exigências é positiva, levando a 

que este investa esforços e demonstre maiores níveis de dedicação e vigor ao enfrentá-las. 

Quanto às exigências de impedimento, em virtude das emoções negativas que estas geram, a 

motivação para enfrentá-las é inferior. Tendo em conta a própria definição do conceito de 

engagement, o qual implica elevados níveis de orgulho e desafio na realização das tarefas no 

trabalho e a existência de elevados níveis de energia e resiliência mental, pode concluir-se 

que este se caracteriza pela existência de recursos úteis ao individuo para enfrentar as 

exigências do seu trabalho (e.g. energia, motivação). Como tal, se o individuo possui mais 

recursos, então pressupõe-se que sentirá menos divergência e menores dificuldades em 

responder às exigências dos seus vários papéis. Aplicando este referencial à presente 

investigação, uma possível explicação para os resultados obtidos prende-se com o facto de os 

indivíduos do grupo B, apesar de trabalharem mais horas, possuírem maiores níveis de 

engagement por encararem as exigências do seu trabalho como desafiantes e não como 

impedimentos. Por outro lado, os elevados níveis de engagement, que implicam a existência 

de sentimentos de energia e significado no trabalho, podem justificar indiretamente o facto 

de alguns sujeitos do grupo B trabalharem mais de 40 horas por semana, independentemente 

de terem ou não duas atividades profissionais. Isto porque o engagement pode estar 

diretamente relacionado com um maior investimento no papel profissional, em função do 

orgulho, do entusiasmo, da inspiração e do sentimento de significado a este associados. 
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Neste enquadramento, surge como relevante a análise dos fatores individuais que podem 

influenciar a relação entre o engagement, o conflito trabalho-família e o burnout.  

 No próximo ponto serão referidas algumas sugestões para investigações futuras, 

bem como identificadas as principais limitações da presente investigação. 

 

6. Limitações, Sugestões para Investigações Futuras e Implicações Práticas 

 Uma das limitações desta investigação, que está associada à metodologia utilizada, 

prende-se com os procedimentos específicos de escolha da amostra e de aplicação dos 

instrumentos de medida. A aplicação de questionários on-line, apesar de trazer muitas 

vantagens, como a fácil recolha de respostas e permitir aos respondentes maior flexibilidade 

no seu preenchimento, possui também algumas desvantagens que devem ser consideradas. 

Associada à maior flexibilidade do respondente, está um maior risco quanto à fiabilidade das 

respostas. Sendo um questionário respondido on-line, em que o investigador não está 

presente, existe o risco de o questionário ser preenchido incorretamente, quer por lapso quer 

por intenção do respondente. Desta forma, e dada a dimensão da amostra obtida, foram 

tomadas as devidas precauções no sentido de evitar o preenchimento incorreto dos 

questionários, tendo todas as respostas sido comparadas, de forma a identificar possíveis 

repetições de resposta (i.e. o mesmo indivíduo preencher o questionário mais de uma vez) e 

padrões de respostas que se afastassem inequivocamente de um padrão considerado normal. 

Adicionalmente, dado que os instrumentos de medida utilizados se baseiam em respostas de 

auto-relato, pode verificar-se a existência de enviesamentos na análise dos resultados, situação 

comum à generalidade dos instrumentos de medida que se baseiam neste tipo de respostas.  

  Outra limitação relacionada com a metodologia utilizada prende-se com o facto de 

alguns sujeitos da amostra não terem indicado a sua idade. Este facto deveu-se, como 

referido anteriormente, a uma falha no sistema de transformação das respostas em base de 

dados. Dado que o padrão de respostas do conjunto de sujeitos que não indicou a sua idade 

não apresenta diferenças significativas em relação ao padrão de respostas da restante 

amostra, os possíveis efeitos da omissão destes dados nos resultados da investigação foram 

minorados. Por outro lado, a existência de uma proporção de sujeitos do sexo feminino 

superior à proporção de sujeitos do sexo masculino é considerada uma limitação, uma vez 

que a variável género pode exercer influência nos resultados obtidos (Mullen, Kelley & 
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Kelloway, 2008). Tendo em consideração a possível influência desta variável nos resultados 

obtidos e o seu possível impacto nas variáveis analisadas, sugere-se que em investigações 

futuras seja estudada a relação da variável género para com estas. 

 Outro contributo importante em investigações futuras passará pela análise da 

influência de variáveis relativas às características do trabalho, como sejam as suas exigências 

e recursos (e.g. sobrecarga de trabalho, a autonomia no trabalho). Investigações já realizadas, 

sobretudo à luz do modelo das exigências-recursos do trabalho, indicam que os recursos e 

exigências do trabalho influenciam diretamente a ocorrência do burnout, do conflito e os 

níveis de engagement. Destaca-se o estudo de Schaufeli, Bakker e Rhenen (2009), o qual 

demonstrou que as exigências e os recursos funcionam como preditores do burnout e do 

engagement. Mais especificamente, quando as exigências (e.g. sobrecarga de trabalho) 

aumentam e os recursos (e.g. suporte social) diminuem, regista-se um aumento dos níveis 

previstos de burnout. Por outro lado, à medida que os recursos no trabalho aumentam, os 

níveis previstos de engagement tendem também a aumentar. Contudo, as exigências parecem 

não ter impacto nos níveis de engagement, não funcionando como fatores preditores neste 

caso. Este facto poderá constituir uma possível explicação para os resultados obtidos na 

presente investigação, dado que sendo os dois grupos que constituem a amostra 

diferenciados pela quantidade de horas de trabalho semanais, seria de esperar que o grupo 

que trabalha mais horas (grupo B) registasse maiores níveis de burnout e menores níveis de 

engagement. Contudo, verifica-se que não existem diferenças significativas entres os grupos 

no que se refere aos seus níveis de burnout, existindo contudo níveis significativamente 

superiores de engagement no grupo B. Pode pressupor-se que as horas de trabalho 

funcionam como preditor do burnout, mas não do engagement, o que está em linha com 

resultados obtidos por Schaufeli, Bakker e Rhenen (2009). 

 Outra sugestão para investigações futuras passa pela análise da relação das 

variáveis investigadas com outras variáveis de interesse a nível organizacional, 

nomeadamente a satisfação profissional e os comportamentos de cidadania organizacional, 

no sentido de avaliar o seu impacto não só para o indivíduo, mas também para a organização.  

A presente investigação assume-se como particularmente relevante para o reconhecimento 

de que um elevado envolvimento e dedicação ao trabalho não são necessariamente 

prejudiciais para o individuo, uma vez que mesmo trabalhando muitas horas, o individuo 

pode revelar elevados níveis de engagement. Inclusive, pode pressupor-se que a quantidade 
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elevada de horas semanais de trabalho pode ser uma consequência indireta do elevado 

engagement do individuo em relação ao seu trabalho. 

 Para as organizações, os resultados da presente investigação são relevantes, embora 

devam ser analisados cautelosamente, no sentido de evitar que sejam retiradas conclusões 

indevidas acerca da relação entre as variáveis avaliadas na presente investigação. Por outro 

lado, os resultados obtidos podem incitar as organizações a procurar estratégias e políticas 

que permitam aos seus colaboradores conciliar ambos os seus papéis e simultaneamente 

manter elevados níveis de engagement no trabalho. 
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