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RESUMO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um tema que tem vindo a ganhar cada vez 
mais importância no contexto organizacional. Partindo deste pressuposto, o presente 
trabalho tem como objectivo o estudo da relação entre a frequência de ocorrência de 
QVT e a Satisfação Profissional, bem como a importância da idade e dos anos de 
permanência na organização para ambas as variáveis, numa amostra de colaboradores 
do sector do call center. Os call centers são um fenómeno recente que tem emergido na 
economia portuguesa ao longo dos últimos anos, e emprega uma vasta camada 
populacional, sobretudo estudantil ou isenta da possibilidade de recurso a outro meio de 
inserção no mercado de trabalho e/ou subsistência. Esta investigação pretende contribuir 
para um melhor conhecimento desta actividade profissional, porque, embora se 
verifique o crescimento deste sector, constata-se uma grande escassez de estudos sobre 
o grupo profissional dos call centers. Os dados utilizados neste estudo resultam da 
aplicação do Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho (Rafael & Lima, 2011) e dos 
itens da escala de Satisfação Profissional (Rafael & Lima, 2011), a uma amostra de 60 
colaboradores. Os resultados obtidos parecem demonstrar que o aumento da frequência 
da QVT contribui para o aumento da Satisfação Profissional, ao apresentarem uma 
correlação positiva e significativa. Encontraram-se, também, diferenças entre a idade na 
QVT relativamente à dimensão “Relações Sociais e Justiça no Trabalho”, sugerindo que 
indivíduos com idades superiores a 26 anos percepcionam maior frequência de 
ocorrência de QVT do que os indivíduos com idades até aos 26 anos. Estes resultados 
destacam a importância e a necessidade da implementação de práticas de 
desenvolvimento de recursos humanos que possam contribuir para a melhoria e a 
optimização do nível de QVT, e, consequentemente, do grau de satisfação profissional 
dos colaboradores.   
 
Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho, satisfação profissional, idade, anos de permanência na 
organização, call center. 
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ABSTRACT 

 
The Quality of Work Life (QWL) is a subject that has gained increasing importance in 
the organizational context. Under this assumption, the goal of the present investigation 
is to analyze the relationship between the frequency of occurrence of QWL and Job 
Satisfaction, as well as the importance of age and organizational tenure on the 
perception of both variables frequency, in a sample of employees of the call center 
sector. Call centers are a recent phenomenon, which has been emerging on the 
Portuguese economy only for the past few years, and responsible for the employment of 
a vast population, especially students or people with no other opportunities to enter the 
labor market and/or have no other way of subsistence. This research aims to contribute 
to a better understanding of this occupation, because, although there is growth in this 
sector, the lack of research and documentation about call center’s professionals has 
become noticed. This research data was gathered through the application of the QWL 
Inventory (Rafael & Lima, 2011) and the items of the Job Satisfaction Scale (Rafael & 
Lima, 2011), using a sample of 60 employees. The results show that the increase of 
frequency of the QWL contributes to the increase of Job Satisfaction, since it presents a 
significant and positive correlation. There are also found age differences at the level of 
QWL in the “Social Relations and Justice in the Workplace” dimension, demonstrating 
that individuals aged over 26 years perceive higher frequency of occurrence of QWL 
than individuals aged up to 26 years. These results highlight the importance and the 
need to implement practices of human resources development that can contribute to the 
improvement and optimization of the level of QWL, and consequently the degree of job 
satisfaction of the employees. 
 
Key words: Quality of work life, job satisfaction, age, organizational tenure, call center. 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, o mundo debate-se com um conjunto de problemas sociais, 

grande parte deles relacionados, directa ou indirectamente, com a questão do trabalho e 

do emprego. As empresas estão inseridas num ambiente cada vez mais turbulento e 

competitivo, onde as aceleradas mudanças económicas, políticas e sociais têm sido 

apontadas como factores de grande impacto no ambiente de trabalho e nas relações 

entre o indivíduo e a organização. O trabalho assume grande importância na vida dos 

indivíduos, estruturando-a e dando-lhe significado (Jahoda, 1982; citado por Tetrick & 

Quick, 2003). 

Desta forma, e dadas todas estas contantes mudanças no mundo do trabalho, o 

interesse do estudo da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem vindo a crescer. A 

gestão da QVT, além de ser uma maneira de envolver o colaborador, é também uma 

fonte de bem-estar e de eficácia organizacional, pelo que tem sido utilizada como um 

indicador da motivação no local de trabalho e do grau de satisfação dos colaboradores. 

Assim, com colaboradores mais motivados, satisfeitos e empenhados, as organizações 

alcançam elevados níveis de produtividade e desempenho (Chiavenato, 2005). 

No contexto actual, com a crise económica que se vive em Portugal, resultando, 

entre outros aspectos, no aumento de despedimentos e na falta de oportunidades, muitos 

indivíduos vêm o emprego no call center como a alternativa restante para conseguirem 

subsistir. Estudos já realizados sobre call centers atestam que estas organizações 

possuem características que conjugam traços do modelo taylorista de organização do 

trabalho (e.g., elevado grau de rotinização das tarefas, forte automatização, que se 

traduz na redução do nível de complexidade) com as singularidades próprias das 

empresas da actual “sociedade da informação”, estruturadas em rede, com uso intensivo 

das novas tecnologias da comunicação e uma grande flexibilidade (Santos & Marques, 

2006; citado por Maia, 2011). 

Embora seja considerada uma área estratégica das empresas para o contacto e 

acompanhamento dos clientes, verifica-se, que o trabalho no call center é visto, 

frequentemente, como temporário e desmotivante. Segundo Andrea del Bono (2000), é 

a perpetuação, no essencial, do modelo de organização taylorista nos call centers que 

explica tais efeitos nos colaboradores. 

O operador típico de call center, segundo os estudos realizados por Bono (2000), 

apresenta um perfil jovem, na sua maioria estudantes universitários ou à procura do 
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primeiro emprego. As taxas de turnover do sector são bastante elevadas, mas 

curiosamente existe uma percentagem crescente de jovens que mantêm, de forma mais 

duradoura, esta actividade por inexistência de trabalho mais adequado. Em regra, 

trabalham em regime de trabalho temporário, subcontratação ou com contratos a termo 

certo. Esses contratos abrangem frequentemente horários por turnos, já que o serviço é, 

muitas vezes, prestado vinte e quatro horas sob vinte e quatro horas e em todos os dias 

do ano (Kovács & Casaca, 2004; citado por Maia, 2011). Estas situações originam, por 

conseguinte, uma fraca ligação não só ao tipo de trabalho executado como também à 

empresa onde prestam o serviço. 

Neste sentido, é importante assinalar a generalizada falta de motivação dos 

operadores de call center, bem como a falta de reconhecimento social pela sua função, o 

que se repercute em falta de proactividade, erros nas operações, omissões de 

informação, e em casos mais extremos, transmissão de informações falsas ou 

enganosas, situações que mancham a imagem das empresas e abalam a relação com os 

clientes. No domínio colectivo, denota-se a fragilidade, ou mesmo inexistência, de 

fortes laços sociais entre colegas pois não só a rotação é muito acentuada como o 

desfasamento dos horários e o tipo de trabalho rotineiro não permite a criação de 

relações de companheirismo (Maia, 2011). 

Em Portugal, os call centers têm vindo a afirmar-se como uma actividade em 

expansão e uma área importante da economia, contribuindo positivamente para a 

criação de emprego, sobretudo entre as camadas mais jovens da população. Um estudo, 

realizado pela consultora Ernst e Young (2006; citado por Maia, 2011), sobre a 

Atractividade da Economia Portuguesa no Investimento Directo Estrangeiro, concluiu 

que Portugal é um país que se posiciona favoravelmente na captação de investimentos 

relacionados com os call centers. 

Posto isto, a presente investigação visa compreender a relação entre a frequência de 

ocorrência da QVT e a satisfação profissional, bem como a importância da idade e dos 

anos de permanência na organização para ambas as variáveis, numa amostra de 

colaboradores do sector do call center. Estudos evidenciam que um colaborador feliz é 

um colaborador produtivo e que a QVT pode ter um impacto significativo nas respostas 

comportamentais dos colaboradores, tais como a identificação com a organização, a 

satisfação profissional, o envolvimento, o esforço e desempenho no trabalho, a intenção 

de deixar o emprego e o turnover organizacional (Kaushik & Tonk, 2008; Sirgy, Efraty, 

Siegel & Lee, 2001). Tendo em conta estes estudos já realizados, e em especial os que 
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relacionam a QVT e a satisfação profissional em amostras representativas da população 

portuguesa, pretende-se saber se estas relações também se verificam, especificamente, 

nos colaboradores de call center, contribuindo assim para um melhor conhecimento 

desta actividade profisisonal.  

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. O capítulo 1, intitulado 

Fundamentação teórica, apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o actual 

estudo, designadamente definições e modelos conceptuais da QVT e de satisfação 

profissional e as suas relações com as variáveis idade e anos de permanência na 

organização, assim como a formulação das hipóteses e questões em estudo. No capítulo 

2, o Método, é realizada a descrição das amostras, dos instrumentos de avaliação 

utilizados (Inventário sobre a Qualidade de Vida no Trabalho e indicadores de 

satisfação profissional) e o procedimento. No capítulo 3, a Apresentação e discussão 

dos resultados, são expostos e discutidos os dados obtidos na investigação. Por último, 

no capítulo 4, denominado Conclusões, são salientados os aspectos mais significativos 

do estudo, as limitações e sugestões para futuras investigações. 

 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Qualidade de Vida no Trabalho 

1.1.1. Origem e antecedentes históricos 

O interesse pelo estudo da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) prende-se com o 

facto de ser nas organizações que os indivíduos passam a maior parte do seu tempo. É, 

por isso, importante que o ambiente de trabalho seja mais aprazível e saudável para a 

execução do trabalho, de forma que os colaboradores trabalhem com qualidade de vida 

e se sintam satisfeitos (Vasconcelos, 2001). 

Várias são as investigações que contribuíram para o crescente aumento da 

preocupação com a QVT dentro das organizações, embora não haja consenso entre os 

autores relativamente à sua origem, definição e modelos explicativos. 

Elton Mayo é o autor que, no início dos anos 20, marca a origem das primeiras 

investigações nesta área. Os seus estudos, realizados na Western Electric Company, 

foram importantes para a análise do comportamento humano na relação com o trabalho 

e na motivação dos indivíduos na prossecução das metas organizacionais (Ferreira, Reis 
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& Pereira 1999; Hampton, 1991; e Rodrigues 1999; citados por Vasconcelos 2001). 

Estes estudos culminaram com o movimento da Escola das Relações Humanas, o qual 

demonstrou a importância das pessoas nas organizações (Saklani, 2004). 

Posteriormente, o trabalho de McGregor também contribuiu para a investigação 

nesta área, ao procurar aplicar ao contexto organizacional a Teoria Motivacional de 

Maslow, relacionando assim as necessidades, a motivação e o trabalho. Este estudo 

permitiu compreender a influência que o ambiente organizacional tem na felicidade do 

colaborador, e como este é um importante factor na obtenção do sucesso organizacional 

(Pereira & Bernhardt, 2004). 

Para Herzberg, Mausner e Snyderman (1959), não se deve apenas recompensar o 

colaborador com o melhor desempenho, mas também fazê-lo sentir-se como parte 

imprescindível e determinante nos processos organizacionais, dando origem a uma das 

primeiras premissas da QVT. Esta premissa permite, assim, criar um sentido de 

compromisso do colaborador para com a organização, e através da coesão desta relação, 

atingir a qualidade pretendida nos serviços e produtos (Pereira & Bernhardt, 2004). 

 

1.1.2. Definições e conceitos 

Não existe, na literatura, unanimidade relativamente à definição do conceito de 

QVT. No entanto, as diferentes definições parecem considerar o aspecto de conciliação 

dos interesses dos indivíduos e das organizações, ou seja, a melhoria da satisfação do 

colaborador contribui para a melhoria da produtividade da empresa (Fernandes, 1996; 

citado por Detoni, 2001). 

Para Walton (1973; citado por Walton, 1975) a QVT é o resultado da combinação 

de diversas dimensões básicas do desempenho da função, bem como de outras 

dimensões que não dependem directamente das tarefas, e que são capazes de produzir 

motivação e satisfação a diferentes níveis. 

Kanaane (1995; citado por Detoni, 2001) considera a QVT como uma interacção 

entre conjuntos de factores individuais (e.g., necessidades, impulsos, expectativas, 

desejos, valores) e situacionais (e.g., tecnologia, sistemas de recompensa, condições 

económicas e políticas, organização do trabalho). 

De acordo com Albuquerque e França (1998), a QVT representa um conjunto de 

acções conduzidas por uma organização, que envolvem o diagnóstico e a 

implementação de melhorias e inovações de gestão, de tecnologia e de estrutura, dentro 
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e fora do ambiente de trabalho, e que têm como objectivo proporcionar condições para o 

desenvolvimento humano na realização do trabalho. 

Pereira e Bernhardt (2004) designaram a QVT como o bem-estar dos membros de 

uma organização, que é obtido através de um conjunto de valores partilhados por todos 

e que serve de referência para as relações da organização com o ambiente interno e 

externo, e que visa a constante troca de benefícios entre esta e todos aqueles que a 

influenciam. 

A QVT segundo Fernandes (1996; citado por Conte, 2003) é vista como uma gestão 

dinâmica e contingente de factores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que 

afectam a cultura e renovam o clima organizacional, e que se reflecte no bem-estar do 

colaborador e na produtividade da empresa. Conte (2003) acrescenta que desta forma a 

QVT visa facilitar e satisfazer as necessidades do colaborador ao proporcionar que este 

desenvolva as suas actividades na organização, partindo da premissa de que os 

indivíduos são tanto mais produtivos quanto mais satisfeitos e envolvidos estiverem 

com o seu trabalho. 

Recentemente, Huang, Lawler e Lei (2007) afirmaram que a QVT exige condições 

e um meio ambiente favorável ao trabalho e aos diversos estilos de vida, tendo 

identificado quatro dimensões, designadamente, o equilíbrio entre o trabalho e a família, 

o auto-reconhecimento, a compensação e a supervisão. 

De uma forma geral, pode-se considerar que a conceptualização do constructo da 

QVT é multidimensional e dinâmica, onde se destaca a preocupação com o bem-estar 

do colaborador e com a eficácia organizacional e a participação dos colaboradores nas 

decisões e na resolução de problemas (Huse & Cummungs, 1999; citado por Detoni, 

2001). Pretende, portanto, conciliar os interesses dos indivíduos com os da organização. 

Alguns dos factores fundamentais para a QVT do indivíduo parecem ser as tarefas que 

este desempenha, o ambiente físico e social em que se insere, oportunidades de carreira 

e a relação entre a vida de trabalho e a vida em geral (Detoni, 2001). 

 

1.1.3. Modelos conceptuais 

Para além das inúmeras definições, também são vários os modelos explicativos da 

QVT. Porém, para a presente investigação, serão apenas referenciados os dois modelos 

considerados mais pertinentes e a base de muitos estudos desenvolvidos nesta temática, 

nomeadamente, o modelo de Hackman e Oldham e o de Walton. 
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O modelo proposto por Hackman e Oldham está associado às noções de satisfação 

e motivação (Soares, 1992; citado por Detoni, 2001), e parte do pressuposto de que a 

QVT pode ser avaliada em função das variáveis Dimensões da Tarefa (e.g., variedade 

de capacidades, identidade da tarefa, significado da tarefa, autonomia, inter-

relacionamento, feedback), Estados Psicológicos Críticos (e.g., significado percebido do 

trabalho, responsabilidade percebida do trabalho e conhecimento dos resultados do 

trabalho), e Resultados Pessoais e de Trabalho (e.g., motivação interna para o trabalho, 

satisfações específicas, produção de trabalho de alta qualidade, baixo absentismo, e 

satisfação geral com o trabalho; Hackman & Oldham, 1975). Segundo Hackman e 

Oldham (1975), as subvariáveis da variável Dimensão da Tarefa criam os Estados 

Psicológicos Críticos correspondentes e estes geram os Resultados Pessoais e de 

Trabalho. 

 Também o modelo elaborado por Walton se revela um importante instrumento de 

análise da QVT (Fernandes, 1996; citado por Detoni, 2001). Embora tenham surgido, 

posteriormente, outros modelos explicativos da QVT, este continua a ser o mais 

utilizado nas investigações realizadas na área, por ser considerado o mais completo e 

amplo (Pereira, 2003). Walton (1975) contempla aspectos básicos relacionados com o 

trabalho e que considera serem relevantes para o estudo da QVT, nomeadamente, 

factores higiénicos, condições físicas, remuneração e segurança do colaborador. O 

modelo é, então, constituído por oito dimensões, nomeadamente, Compensação justa e 

adequada, Condições de trabalho (segurança e saúde), Oportunidades de utilizar e 

desenvolver capacidades, Oportunidades de crescimento, avanço e desenvolvimento na 

carreira, Integração social na organização, Constitucionalismo, Equilíbrio entre o 

trabalho e o espaço total de vida, e Relevância social, que serão descritas de seguida. 

A Compensação justa e adequada refere-se à adequada remuneração recebida pelo 

trabalho realizado, tendo em conta uma avaliação de equidade interna e externa, 

estabelecendo-se uma medida de QVT em função dessa remuneração (Walton, 1975). 

A dimensão Condições de trabalho (saúde e segurança) procura avaliar as 

condições físicas e psicológicas existentes no local de trabalho, e os aspectos que 

podem interferir e ser prejudiciais à saúde do colaborador, tais como a carga horária e os 

equipamentos existentes para a execução das tarefas (Walton, 1975). 

O factor Oportunidades de utilizar e desenvolver capacidades reporta às 

oportunidades que o colaborador tem para aplicar as suas aptidões e conhecimentos 

profissionais no seu trabalho (Walton, 1975). 
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A Oportunidade de crescimento, avanço e desenvolvimento na carreira procura 

medir a possibilidade de crescimento na carreira profissional, desenvolvimento pessoal, 

segurança no trabalho e estabilidade no emprego, que a organização proporciona aos 

seus colaboradores (Walton, 1975). 

Relativamente à dimensão Integração social na organização, esta diz respeito à 

descentralização de grandes desníveis na escala hierárquica, ao espírito de colaboração e 

sinceridade nas relações interpessoais, os quais podem ser avaliados pela igualdade de 

oportunidades independentemente de variáveis como a idade, o sexo, a classe social, 

entre outros (Walton, 1975). 

O Constitucionalismo procura avaliar as normas e procedimentos existentes, que 

estabelecem de forma clara e objectiva os direitos e deveres dos colaboradores (Walton, 

1975). 

 A dimensão Equilíbrio entre o trabalho e o espaço total de vida pretende medir o 

equilíbrio que deve existir entre o trabalho e a vida pessoal, a estabilidade de horários, 

tempo disponível para o lazer, entre outros (Walton, 1975). 

A última dimensão diz respeito à Relevância social e visa avaliar a percepção do 

colaborador quanto à imagem da organização perante a sociedade, a responsabilidade 

social da mesma pelos produtos, práticas de emprego e pelas regras bem definidas de 

funcionamento e gestão eficiente (Walton, 1975). 

Estas dimensões, segundo o autor, afectam de modo significativo a vida do 

colaborador. No entanto, uma mudança de contexto (e.g., cultura, ambientes diferentes) 

pode conduzir a uma alteração da importância e hierarquia das dimensões e indicadores 

que interferem com a QVT. Deste modo, é necessário adaptar o modelo ao ambiente e 

cultura que está a ser analisado, sendo que dependendo do contexto, as dimensões e 

respectivos indicadores poderão ser ampliados ou complementados, atribuindo ao 

modelo um caracter dinâmico e diferenciado (Walton, 1975). 

Os estudos de Wyatt (2005) vêm suportar esta ideia e acrescentam que, para além 

da avaliação, também no desenvolvimento de programas de QVT é necessário ter em 

conta a cultura e o ambiente onde a organização se insere, não sendo aconselhável a 

aplicação destes programas indiscriminadamente. 

A adopção de programas de QVT proporciona ao indivíduo maior resistência ao 

stresse, maior estabilidade emocional, maior motivação, melhores desempenhos e 

melhores relações. Também as organizações são mais beneficiadas, ao promover uma 

força de trabalho mais saudável, menor absentismo, maior produtividade, melhor 
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imagem e um melhor ambiente de trabalho (Silva & De Marchi, 1997; citado por 

Vasconcelos, 2001). A QVT assume, assim, um papel bastante importante e crucial 

dentro de uma organização. 

 

1.2. Satisfação Profissional 

1.2.1. Definições e conceitos 

A Satisfação Profissional é um dos fenómenos organizacionais que tem sido alvo de 

diversos estudos devido à sua influência em vários comportamentos organizacionais, 

como por exemplo, o desempenho, o absentismo, o turnover e o stresse profissional, 

para além de se poder considerar um indicador da QVT.  

A definição do conceito de satisfação profissional não é consensual entre os 

investigadores, pois não é claro quais são os factores que influenciam esta variável. 

Procura-se, ainda, saber se é determinada pela natureza do trabalho em si ou pelas 

variáveis inerentes ao colaborador ou se, por outro lado, resulta da interacção 

estabelecida entre o indivíduo e as especificidades do contexto de trabalho. No entanto, 

grande parte das investigações realizadas parece considerar que a satisfação profissional 

é resultante da identificação de factores que a afectam positiva ou negativamente 

(Antonakas & Mironaki, 2009).  

É, ainda, de acrescentar que a satisfação profissional é um conceito subjectivo, uma 

vez que a satisfação com uma situação pode variar entre pessoas, circunstâncias e ao 

longo do tempo (Cunha, Rego, Cunha & Cardoso, 2006; Ferreira, Neves & Caetano, 

2001). 

Uma das definições de satisfação profissional mais citada na literatura é a de Locke 

(1976) que a descreve como sendo um estado emocionalmente positivo ou de prazer, 

resultante da avaliação do trabalho ou das experiências proporcionadas pelo mesmo, em 

relação aos valores do indivíduo. De acordo com este autor, o trabalho não é uma 

entidade, mas sim uma relação complexa de tarefas, papéis, responsabilidades, 

interacções, incentivos e recompensas. Distinguiu, ainda, três principais abordagens 

sobre as causas das atitudes perante o trabalho: as atitudes podem derivar de 

discrepâncias entre o que o trabalho oferece e o que o indivíduo espera deste, do grau 

em que cada trabalho corresponde às necessidades individuais, ou do grau em que cada 

valor individual (desejos ou vontades) é cumprido. Neste sentido, a natureza atitudinal 

da satisfação implica que um indivíduo tenderá a permanecer num trabalho satisfatório e 
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a evitar ou desistir de um trabalho insatisfatório (Locke, 1976). Similarmente, Spector 

(2006) define satisfação profissional como uma variável atitudinal que reflecte como as 

pessoas se sentem em relação ao trabalho em todos os seus aspectos. 

Para Brief (1998; citado por Ferreira, Neves & Caetano, 2001) a satisfação 

profissional é um estado de espírito que resulta da avaliação afectiva e/ou cognitiva de 

uma experiência de trabalho, com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade. 

De forma mais sucinta, pode ser caracterizada como a extensão em que uma pessoa 

gosta ou não do seu trabalho, como Kreitner e Kinicki (2009; citado por Ghazzawi, 

2010) concluíram. 

Yan, Miao, Zhu, Sun, Liu e Wu (2008) postularam que a satisfação profissional 

resulta da satisfação com o trabalho e da satisfação no ambiente de trabalho, aludindo 

ainda para a influência das características de personalidade na satisfação profissional. 

Adicionalmente, Churchill, Ford e Walker (1974) definiram satisfação profissional 

como sendo as características do trabalho em si e o ambiente de trabalho no qual os 

colaboradores se podem sentir recompensados, realizados e satisfeitos ou, em vez disso, 

desenvolverem sentimentos de frustração e de insatisfação. 

Por seu turno, estudos já clássicos desenvolvidos por Herzberg, Mausner e 

Snyderman (1959) afirmam a existência de dois grupos de factores responsáveis pela 

satisfação, nomeadamente, os factores motivacionais e os factores higiénicos. Os 

factores motivacionais ou extrínsecos são definidos como um conjunto de características 

que estão relacionadas com os resultados do trabalho em si e que podem proporcionar 

satisfação com o mesmo (e.g., desempenho, promoção, realização, reconhecimento). 

Por outro lado, os factores higiénicos ou intrínsecos são definidos pelos autores como 

contextuais e relacionados com o ambiente de trabalho e com a responsabilidade da 

organização (e.g., relações interpessoais, politica da organização, condições de trabalho, 

salário). Os factores higiénicos são denominados preventivos, pois estão fora do 

controlo das pessoas e evitam a insatisfação, embora não levem à satisfação. 

Em síntese, a satisfação profissional reflecte as impressões avaliativas que o 

indivíduo adquire em contacto com a organização. É, por isso, um conceito com várias 

facetas, que engloba geralmente a satisfação com os colegas de trabalho, a remuneração, 

as condições de trabalho, a supervisão, a natureza do trabalho e os benefícios (Caetano, 

2007). 
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1.2.2. Causas e consequências da satisfação profissional 

A satisfação com o trabalho deve ser entendida como a resposta a um conjunto de 

factores percepcionados pelos indivíduos como mais ou menos ajustados às suas 

expectativas. Nesse sentido, as causas da satisfação podem ser divididas em pessoais e 

organizacionais. As causas pessoais podem, por sua vez, ser divididas em diferenças 

individuais e factores demográficos. 

De um modo geral, os estudos sugerem a existência de um efeito das variáveis 

pessoais sobre os níveis de satisfação sentidos, o que significa que os indivíduos 

parecem estar, por força das suas características pessoais, moderadamente predispostos 

para reagir de determinada maneira no seu trabalho. No entanto, a falta de controlo 

sobre as características do trabalho pode limitar o valor das conclusões obtidas, dado 

que os níveis de satisfação podem ser devidos não apenas a factores individuais como 

também às características do trabalho (Cunha, Rego, Cunha & Cardoso, 2006). 

Relativamente às variáveis demográficas, as mais frequentemente consideradas são 

a idade e o sexo. No que se refere à idade, parece verificar-se que os trabalhadores mais 

jovens tendem a revelar-se menos satisfeitos do que os seus colegas mais velhos. Várias 

razões parecem ser capazes de explicar este resultado, designadamente o facto dos 

colaboradores mais jovens tenderem a ocupar posições hierárquicas mais baixas e 

funções de menor responsabilidade (Clark, 1996; Warr, 1992). No que concerne ao 

género, as mulheres têm revelado níveis de satisfação inferiores aos dos homens. Outros 

estudos, porém, sugerem que as mulheres podem evidenciar níveis de satisfação 

superiores aos dos homens (Clark, 1996). Parece, por isso, concluir-se que não existe 

consenso no efeito da variável sexo sobre a satisfação. 

No que diz respeito às causas organizacionais, as mais frequentemente consideradas 

envolvem factores como o salário, o trabalho em si mesmo, as perspectivas de evolução 

na carreira, o estilo de chefia, os colegas e as condições físicas de trabalho. Estudos 

evidenciam diferenças no desempenho da mesma função entre grupos com diferentes 

níveis de remuneração salarial. O salário pode ser considerado como um dos principais 

determinantes da satisfação organizacional (Honeywell-Johnson & Dickinson, 1999). 

As características do trabalho em si mesmo são outra causa possível de satisfação, sendo 

a autonomia e o feedback fortes potenciadores de satisfação profissional. As 

oportunidades de promoção são outra fonte de satisfação, na medida em que 

representam ganhos a nível da remuneração, do estatuto e do prestígio. As 

características da supervisão têm sido consideradas como outro determinante da 
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satisfação, sendo os atributos mais relevantes a orientação do supervisor para as pessoas 

e o estilo de liderança participativo. A relação com os colegas é também um factor 

relevante para a satisfação, uma vez que permite desenvolver a atividade laboral num 

ambiente de trabalho agradável e gratificante. Por fim, as condições físicas de trabalho 

também podem interferir com a satisfação (Cunha, Rego, Cunha & Cardoso, 2006). 

A presença ou ausência de satisfação profissional gera diferentes respostas no 

indivíduo. Estudos realizados evidenciaram que maiores níveis de satisfação 

profissional estão associados a melhores desempenhos e a maior produtividade, embora 

esta relação não seja muito significativa. Parece, também, existir uma relação inversa 

entre a satisfação profissional e o absentismo, no sentido que pessoas mais satisfeitas 

denotam menor índice de absentismo (Cunha, Rego, Cunha & Cardoso, 2006). A 

satisfação profissional pode, ainda, ser considerada um bom predictor da intenção de 

turnover (Blau, 1993). As consequências da satisfação podem estender-se ao domínio 

dos comportamentos de cidadania organizacional. Os indivíduos mais satisfeitos tendem 

a exibir com maior frequência comportamentos de cidadania organizacional, como 

serem mais prestáveis, independentemente do comportamento de ajuda fazer parte das 

suas obrigações profissionais ou de estar para além delas (Rego & Souto, 2004). 

 

1.2.3. Modelos de satisfação profissional 

Os modelos de satisfação profissional permitem determinar que variáveis são 

consideradas relevantes para a satisfação profissional, como por exemplo as 

necessidades, os valores e as expectativas, bem como o modo como estas variáveis se 

relacionam para determinar a satisfação geral no trabalho. Estes modelos pretendem, 

assim, avaliar a percepção que o indivíduo tem sobre o modo como o seu trabalho 

permite alcançar os valores profissionais e o grau em que esses valores são congruentes 

com as necessidades individuais (Locke, 1976). 

Existem, essencialmente, três tipos de modelos de satisfação profissional, 

nomeadamente, os modelos centrados no indivíduo, centrados nas situações e os 

centrados na interacção entre os indivíduos e as situações. 

Os modelos centrados no indivíduo procuram identificar as características 

individuais que influenciam a satisfação e podem subdividir-se no Modelo dos Efeitos 

Pessoais Específicos e no Modelo dos Efeitos Pessoais Não Específicos. O primeiro 

centra-se na identificação de relações causais entre características pessoais específicas 

(e.g., características demográficas, traços de personalidade, características genéticas) e a 
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satisfação profissional. O segundo modelo procura determinar a influência das variáveis 

pessoais na satisfação profissional. De um modo geral, os resultados dos estudos 

realizados sugerem a existência de um efeito das variáveis pessoais sobre os níveis de 

satisfação, ou seja, os indivíduos podem estar moderadamente predispostos a reagir de 

determinada forma ao seu trabalho, dadas as suas características pessoais (Cunha, Rego, 

Cunha & Cardoso, 2006).  

Os modelos centrados nas situações procuram identificar quais as características da 

situação que contribuem para os níveis de satisfação profissional. Embora sejam muitas 

as variáveis do contexto referidas nestes modelos, a variável mais estudada é as 

características do trabalho. As investigações levadas a cabo parecem revelar uma 

relação moderada entre as características do trabalho e a satisfação profissional (Cunha, 

Rego, Cunha & Cardoso, 2006). A realização de determinadas tarefas, o sucesso na 

resolução de um problema ou no alcance de padrões de competência específicos são 

factores importantes que influenciam a satisfação com a tarefa e com o trabalho em 

geral (Locke, 1976). Do ponto de vista de Hackman e Oldham (1975), a satisfação 

profissional é determinada por estados psicológicos críticos produzidos por cinco 

características centrais do trabalho, tais como a variedade de tarefas, a identificação com 

a tarefa, a significância da tarefa, a autonomia da tarefa e o feedback recebido. 

Relativamente aos modelos interaccionistas, estes procuram identificar as 

características da interacção entre as características individuais e as características da 

situação que contribuem para a satisfação profissional (Cunha, Rego, Cunha & Cardoso, 

2006). O ambiente físico do trabalho, a qualidade da relação com os colegas, e o modo 

como a organização trata os seus colaboradores são alguns dos factores que podem 

influenciar a satisfação profissional (Brief, 1998; citado por Ferreira, Neves & Caetano, 

2001). 

Os modelos de satisfação profissional podem, ainda, ser agrupados em função da 

sua unidimensionalidade e multidimensionalidade. Na abordagem unidimensional, a 

satisfação no trabalho é vista como uma atitude em relação ao trabalho em geral. No 

caso da abordagem multidimensional, a satisfação deriva de um conjunto de factores 

associados ao trabalho, sendo possível medir a satisfação dos indivíduos em relação a 

cada um desses factores (Cunha, Rego, Cunha & Cardoso, 2006). 
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1.3. Qualidade de Vida no Trabalho, Satisfação Profissional e Variáveis 

Demográficas 

A QVT pode ser entendida como o bem-estar relacionado com o emprego do 

indivíduo e à extensão em que a sua experiência de trabalho é compensadora, 

satisfatória, desprovida de stresse e de outras consequências negativas (Gutierrez, 1991; 

citador por Pereira & Bernhardt, 2004). Parece, portanto, ser consensual que a QVT é 

um conceito que lida com o bem-estar dos trabalhadores e difere do conceito de 

satisfação profissional. 

Desenvolver estratégias para aumentar a QVT conduz a melhorias a nível da 

satisfação dos colaboradores, aumenta a confiança mútua entre o empregador e o 

colaborador, melhora o relacionamento entre as chefias e os colaboradores, reduz 

conflitos, contribui para uma utilização mais eficaz dos recursos humanos, aumenta a 

responsabilidade do colaborador, a produtividade e fortalece a posição da empresa no 

mercado (Steers & Porter, 1983). Na literatura evidencia-se a relação entre a QVT e 

vários domínios da satisfação, como, por exemplo, a satisfação da vida social, a 

satisfação familiar, a satisfação nos tempos livres, ou a satisfação económica.  

Segundo Sirgy, Efraty, Siegel e Jin Lee (2001), a QVT é a satisfação dos 

colaboradores com determinadas necessidades, tais como as condições de trabalho, as 

tarefas desenvolvidas e a participação na organização. A necessidade de satisfação 

resulta das experiências e contributos da satisfação profissional e da satisfação com 

outras facetas da vida, como a familiar ou a de lazer. Desta forma, a promoção de 

práticas que fomentem oportunidades de aprendizagem, aquisição de competências e 

programas de desenvolvimento de carreira influencia a satisfação dos colaboradores 

com o seu trabalho, diminui os níveis de stresse, e aumenta a percepção de QVT 

(Rethinam & Ismail, 2008), que se traduz no aumento da satisfação em outros domínios 

da vida, o que conduz, consequentemente, ao aumento da satisfação com a vida em 

geral (Sirgy, Efraty, Siegel & Jin Lee, 2001). 

Outro estudo que relaciona a QVT com a satisfação profissional, evidenciou que a 

diminuição da QVT conduz à diminuição da satisfação profissional, o que propícia a 

diminuição da satisfação com as diversas facetas da QVT, gerando um ciclo de 

insatisfação (Saraji & Dargahi, 2006). Posteriormente, investigações realizadas por 

Rafael (2010) corroboram esta mesma ideia, ao concluir que uma maior frequência de 

ocorrência de QVT leva a um maior grau de satisfação profissional. Este estudo 

verificou, ainda, correlações positivas e elevadas com todas as dimensões de frequência 
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de QVT, sendo as dimensões "Características do Emprego, Formação e 

Desenvolvimento de Competências Pessoais e Profissionais", "Promoção na Carreira", 

"Relações Sociais e Justiça no Trabalho", e "Condições de Trabalho" as que apresentam 

relações significativas mais fortes. 

Considera-se, por isso, que os efeitos da satisfação profissional incidem em 

variáveis que estão mais relacionadas com os colaboradores do que com as próprias 

organizações, aspecto realçado pela relação entre a satisfação profissional e o bem-estar 

físico e psicológico (Spector, 2006). Schmidt e Dantas (2006), no estudo que 

realizaram, evidenciaram que os colaboradores que tinham maior percepção de QVT 

eram os que estavam satisfeitos a nível da autonomia, interacção, estatuto profissional, 

requisitos do trabalho, normas organizacionais e remuneração. Por outro lado, os 

indicadores relacionados directamente com a insatisfação profissional são a falta de 

perspectivas de carreira, a experiência de stresse no trabalho, o equilíbrio trabalho-

família, e a falta de confiança nas chefias (Saraji & Dargahi, 2006).  

Relativamente à relação das variáveis QVT e satisfação profissional com as 

variáveis demográficas, poucas são, ainda, as investigações que procuram determinar 

este tipo de relações. No que respeita à satisfação profissional, os estudos realizados 

indicam que esta tende a aumentar com a idade e com o tempo de permanência na 

mesma organização, embora estas diferenças não pareçam ser significativas. Assim, 

indivíduos mais velhos têm maior probabilidade de se sentirem mais satisfeitos 

profissionalmente do que indivíduos mais jovens. Do mesmo modo, e apesar destas 

diferenças também não serem significativas, indivíduos com maior tempo de 

permanência na mesma organização parecem ter maior probabilidade de se sentirem 

mais satisfeitos profissionalmente do que indivíduos com menor tempo de permanência 

na organização (Clark, 1996; Silva, 2009; Warr, 1992).  

Os poucos estudos existentes relacionando variáveis como a idade ou o tempo de 

permanência na mesma organização com a qualidade de vida no trabalho não têm 

verificado a influência destas variáveis sobre a QVT (Dias, 2009; Uddin, Islam & Ullah, 

2006). 

 

1.4. Objectivos, hipóteses e questões de investigação 

Tendo como pano de fundo a revisão de literatura, pode assim considerar-se que a 

QVT e a satisfação profissional dos indivíduos estão intimamente relacionados entre si, 

razão pela qual se torna fundamental considerar o estudo de ambas as variáveis nos 



15 
 

colaboradores do sector do call center. Procurou-se, com efeito, com o presente estudo 

fornecer um maior contributo para a investigação desta questão nesta amostra 

populacional, dada a escassez de estudos sobre este contexto, realizando-se nesse 

sentido um estudo exploratório com os seguintes objectivos: (a) analisar a relação entre 

a QVT e a satisfação profissional, (b) verificar se a idade é um factor a ter em conta no 

estudo das variáveis QVT e da satisfação profissional, e (c) verificar se os anos de 

permanência na organização têm relevância no estudo da QVT e da satisfação 

profissional. 

Deste modo, a partir dos primeiros dois objectivos estabelecidos e considerando a 

revisão de literatura efectuada, formularam-se as seguintes hipóteses de estudo: 

Hipótese 1: Espera-se que quanto maior a frequência de qualidade de vida no 

trabalho, maior a satisfação profissional. 

Hipótese 2: Espera-se que todas as dimensões de qualidade de vida no trabalho 

frequência se relacionem positiva e significativamente com a satisfação profissional. 

Foram, ainda, levantadas para o presente estudo as seguintes questões de 

investigação, de acordo com os últimos dois objectivos: 

(a) Qual a importância da idade na QVT? 

(b) Qual a importância da idade na satisfação profissional? 

(c) Qual a importância dos anos de permanência na mesma organização na 

QVT? 

(d)  Qual a importância dos anos de permanência na mesma organização na 

satisfação profissional? 

 

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

O presente estudo foi conduzido numa amostra de 60 participantes, os quais são 

comunicadores, em regime de outsourcing, de um call center de Lisboa de uma empresa 

do sector de telecomunicações a operar em Portugal. A amostra é constituída por 32 

(53.3%) indivíduos do sexo feminino e 28 (46.7%) do sexo masculino. 

Relativamente à idade dos sujeitos, estas estão compreendidas entre os 18 e os 51 

anos, situando-se a média nos 28.9 e com desvio padrão de 7.9. A amostra apresenta 

uma mediana de 26, o que significa que mais de 50% dos participantes têm menos de 26 
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anos. No Quadro 1 é apresentada a distribuição da amostra por idades, divididos em 

dois grupos, um composto por todos os indivíduos da amostra com idades até os 26 

anos e outro com idades superiores a 26 anos. Dada a amplitude de idades da amostra e 

o facto de na população de indivíduos dos call centers predominarem sobretudo 

indivíduos jovens, foi adoptado este critério baseado na mediana da amostra de idades, 

em detrimento de outros mais usados, nomeadamente por Rafael (2010), onde se obtém 

uma visão mais específica desta variável.  

 
Quadro 1 

Distribuição da amostra por Idades 
 

Idade Frequência Percentagem 

18 a 26 anos 31 51.7% 

27 a 51 anos 29 48.3% 

Total 60 100 

 

 

Em relação ao Estado Civil, verifica-se que dos 60 participantes, 80% são solteiros, 

10% vivem em união de facto e 6.7% divorciados. A percentagem dos participantes que 

são casados (1.7%) e dos que são viúvos (1.7%) são baixas, comparativamente com os 

restantes grupos. 

No que se refere à experiência profissional dos participantes, a média é de 7.6 anos 

(d.p.=7.4) anos, situando-se a amplitude entre os 6 meses (valor mínimo) e os 33 anos 

(valor máximo). Já o tempo de trabalho na actual organização apresenta uma média de 

1.5 anos (d.p.=1.2), variando o período de tempo entre os 6 meses (tempo mínimo) e os 

8 anos (tempo máximo). No Quadro 2 é apresentada a distribuição da amostra por anos 

de permanência na organização, tendo-se mais uma vez utilizado o critério baseado na 

mediana desta variável, pelas razões já referidas. Desta forma, dividiu-se a amostra em 

dois grupos, um constituído até aos 1.2 anos de permanência na mesma organização e 

outro com anos de permanência na mesma organização superiores a 1.2 anos, dado que 

50% dos indivíduos da amostra está na mesma organização até aos 1.2 anos. 

Quando se considera a variável Habilitações/Formação, 15 (25%) participantes 

possuem entre 9 e 12 anos de escolaridade, 22 (36.7%) frequentam o ensino superior, 12 

(20%) são licenciados e 11 (18.3%) possuem mestrado/doutoramento. 
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Quadro 2 
Distribuição da amostra por Anos de permanência na organização 

 
Anos Permanência na 

Organização Frequência Percentagem 

0.5 a 1.2 anos 30 50% 

1.2 a 8 anos 30 50% 

Total 60 100 

 

No que diz respeito ao tipo de vínculo com a organização, 30 (50%) participantes 

indicam que colaboram com a organização a tempo inteiro, 25 (41.7%) que colaboram 

com a organização a tempo parcial, 1 (1.7%) é efectivo e 4 (6.7%) são contratados. 

 

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 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 dado 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, 2011) 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 importante” a “Muito importante”), mas 

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



18 
 

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

frequente” a “Muito frequente”). À semelhança da versão anterior, a Versão 

experimental para investigação (Rafael & Lima, 2008) 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 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, evidência a elevada consistência interna do 

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

escala 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. 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. 
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2.2.3. Indicadores de Satisfação Profissional 

 Na Ficha de Dados Pessoais do Inventário sobre a Qualidade de Vida no Trabalho 

incluíram-se sete itens que permitiram a realização de uma avaliação de indicadores de 

Satisfação Profissional. Neste sentido, foi solicitado aos participantes que se 

posicionassem numa escala de quatro pontos (muito satisfeito, satisfeito, algo satisfeito 

e insatisfeito) relativamente ao seu grau de satisfação face às seguintes situações: “o seu 

emprego actual”, “o progresso global da sua carreira”, “as perspectivas futuras da sua 

carreira”, “as relações no trabalho”, “a relação do trabalho com a sua vida familiar”, “a 

relação do trabalho com actividades de lazer”, e “as condições de trabalho”. Este 

instrumento já foi utilizado em outros estudos, como Rafael (2010) e Rafael e Lima 

(2011). 

 

2.3. Procedimento 

As aplicações foram efectuadas através da disponibilização do questionário numa 

página da Internet, e os participantes foram informados sobre o endereço dessa página 

através de um e-mail. Para responderem às questões, os participantes clicavam no link 

que dava acesso à homepage do questionário, o qual esteve disponível durante as duas 

primeiras de setembro de 2012. Cada participação foi anónima, sendo a identificação 

tipificada através do dia e hora em que o questionário foi respondido. 

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

dados para ciências sociais e humanas (SPSS Statistics vs. 20). 

 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta secção, primeiramente serão apresentadas as características metrológicas dos 

instrumentos utilizados. De seguida, apresentar-se-á a análise e discussão dos resultados 

obtidos, de acordo com os objectivos da presente investigação, designadamente, 

compreender a relação entre a QVT e a satisfação profissional, bem como a importância 

da idade e dos anos de permanência na organização para ambas as variáveis. 
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3.1. Características metrológicas do Inventário sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho e dos Indicadores de Satisfação Profissional 

No Quadro 3 são apresentadas as médias, os desvios-padrão, a amplitude de 

resultados e o coeficiente alfa de Cronbach referentes às escalas de QVT do Inventário 

sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, e de satisfação profissional dos indicadores de 

Satisfação Profissional. 

 
Quadro 3 

Médias, desvios-padrões, amplitudes e coeficiente alfa de Cronbach para as escalas 
QVT e Satisfação Profissional (N=60) 

 

 

Comparando os resultados de QVT do Inventário sobre a Qualidade de Vida no 

Trabalho obtidos neste estudo com os obtidos por Rafael e Lima (2011), pode verificar-

se um desvio-padrão mais elevado nesta investigação, não existindo diferenças 

significativas em relação à média obtida nos dois trabalhos. Ao comparar os valores da 

satisfação profissional com os obtidos por Silva (2009), verificam-se resultados muito 

similares quer relativamente à média quer ao desvio-padrão. 

Com base na leitura do Quadro 3, verifica-se que os indivíduos parecem considerar 

que é relativamente frequente acontecimentos de QVT e que estão medianamente 

satisfeitos profissionalmente. 

Os coeficientes de precisão obtidos para a escala QVT (.98), bem como para a 

satisfação profissional (.89) são bastante satisfatórios e reveladores da elevada 

consistência interna dos instrumentos utilizados no presente estudo. Os resultados 

obtidos para a escala QVT são semelhantes aos obtidos por Rafael (2010) e Vargas 

(2010) e com valor superior para a escala satisfação profissional comparativamente aos 

obtidos por Silva (2009) e Sousa (2012). 

 

3.2. QVT e Satisfação Profissional 

Efectuou-se o estudo da normalidade das variáveis QVT e satisfação profissional 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov com a correcção de Lilliefors, em detrimento 

Escalas Média Desvio-padrão Amplitude alfa de Cronbach 

QVT 3.28 1.06 1.12-5.93 .98 

Satisfação Profissional 2.48 0.69 1.14-4.00 .89 
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de Shapiro-Wilk, uma vez que este último é mais adequado para amostras de pequenas 

dimensões (n<30). Os resultados são exibidos no Quadro 4. 

 
Quadro 4 

Análise da distribuição das variáveis 

 

 

 

 

 
A partir dos resultados obtidos, verifica-se um nível de significância de 0.20 quer 

para a QVT quer para a satisfação profissional. Com uma probabilidade de erro de 5% 

pode-se concluir que ambas as distribuições são Normais. Assim, no sentido de testar as 

hipóteses formuladas realizaram-se correlações de Pearson para as variáveis em estudo. 

A análise da correlação revela que a QVT e a satisfação profissional estão relacionadas 

de forma positiva e fortemente significativa, tal como se pode verificar no Quadro 5. 

De forma a aferir quais as dimensões de QVT que estão mais relacionadas com a 

satisfação profissional da amostra em estudo, estudou-se, ainda, as correlações 

existentes entre cada uma das dimensões da QVT e a satisfação profissional. 

A análise do alfa de Cronbach permite constatar que todas as dimensões assim 

como o total da QVT apresentam resultados bastantes satisfatórios e que suportam, do 

ponto de vista da consistência interna, o prosseguimento da investigação. 

 
Quadro 5 

Correlações entre as dimensões da QVT e a Satisfação Profissional e valores do coeficiente alfa de 
Cronbach (α) para cada uma das dimensões da QVT 

 (**)Significativo ao nível de probabilidade de 1%. 

Variáveis Kolmogorov-Smirnov Sig. 

QVT .09 .20 

Satisfação Profissional .06 .20 

Dimensões da QVT Satisfação Profissional 

Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento 
de Competências Pessoais e Profissionais (α=.97) .68** 

Promoção na Carreira (α=.96) .62** 

Relações Sociais e Justiça no Trabalho (α=.91) .60** 

Equilíbrio Trabalho e Família (α=.94) .41** 

Trabalho e Lazer (α=.95) .41** 

Condições de Trabalho (α=.94) .58** 

Total .68** 
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Analisando o Quadro 5, verifica-se que todas as dimensões da QVT apresentam 

uma correlação positiva e significativa com a satisfação profissional, salientando-se os 

resultados das dimensões “Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento 

de Competências Pessoais e Profissionais”, “Promoção na Carreira” e “Relações Sociais 

e Justiça no Trabalho”, uma vez que são as que apresentam uma correlação superior 

com a variável satisfação profissional, de valores absolutos .68, .62 e .60, 

respectivamente. 

 

3.3. Idade e QVT 

Foram calculadas as médias e os desvios-padrão para a idade em relação a cada 

uma das dimensões da QVT e a relação crítica entre as variáveis. Para o cálculo das 

diferenças foi utilizado o teste paramétrico t-Student para amostras independentes. Os 

resultados figuram no Quadro 6. 

Verifica-se pela análise do Quadro 6 que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre a idade a nível da escala de QVT. 

 
Quadro 6 

Médias e desvios-padrão das dimensões da escala QVT para a Idade. 
Relação crítica da diferença entre as médias 

 

(a) Os números entre parêntesis referem-se à ordenação da média das dimensões. 
*Significativo ao nível de probabilidade de 5% 
Destacam-se a negrito a média mais elevada e a sombreado a média mais baixa. 

 

Através da análise das médias, verifica-se que estas são sempre mais elevadas para 

os indivíduos com idades superiores a 26 anos. Porém, de acordo com o teste t-Student, 

apenas as diferenças observadas entre as médias relativamente à dimensão “Relações 

Dimensões da QVT 
Idade ≤ 26 anos 

(N=31) 
Idade > 26 anos 

(N=29) t 

Média(a)          DP Média(a)           DP  
Características do Emprego, Formação e 
Desenvolvimento de Competências 
Pessoais e Profissionais 

2.92 (5)          1.28 3.40 (5)       1.26 1.46 

Promoção na Carreira 2.67 (6)          1.22 3.09 (6)       1.22 1.33 

Relações Sociais e Justiça no Trabalho 3.46 (3)             .96 4.05 (1)       1.13 2.18* 

Equilíbrio Trabalho e Família 3.52 (2)           1.13  3.95 (2)       1.25 1.39 

Trabalho e Lazer 3.79 (1)           1.34    3.86 (3)        1.28 .20 

Condições de Trabalho 3.24 (4)           1.20    3.84 (4)        1.21 1.96 

Total 3.16                1.02   3.62            1.06 1.71 
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Sociais e Justiça no Trabalho” são estatisticamente significativas (p<.05). Assim, os 

indivíduos com idades superiores a 26 anos percepcionam maior frequência de QVT em 

relação às “Relações Sociais e Justiça no Trabalho” (M=4.05) do que os indivíduos com 

idades até aos 26 anos (M=3.46). 

Pela análise do Quadro 6 conclui-se que as médias mais altas para ambos os grupos 

etários são relativas às mesmas dimensões, apesar de apresentarem ordenações 

diferentes. Assim, para a média mais alta identificam-se para o grupo etário até aos 26 

anos e para o grupo com idades superiores aos 26 anos, respectivamente, as dimensões 

“Trabalho e Lazer” e “Relações Sociais e Justiça no Trabalho”. 

Em relação aos itens com médias mais baixas, verifica-se que os três mais baixos 

são os mesmos para os dois grupos etários e com a mesma ordenação, sendo a dimensão 

com média mais baixa a “Promoção na Carreira”. 

 

3.4. Idade e Satisfação Profissional 

Foram calculadas as médias e os desvios-padrão para a variável idade em relação 

aos itens indicadores de satisfação profissional e respectiva escala. Para o cálculo das 

diferenças foi utilizado o teste paramétrico t-Student para amostras independentes. Os 

resultados são apresentados no Quadro 7. 

 
Quadro 7 

Médias e desvios-padrão dos indicadores e da escala Satisfação Profissional para a Idade. 
Relação crítica da diferença entre as médias 

 

(a) Os números entre parêntesis referem-se à ordenação da média dos itens. 
Destacam-se a negrito a média mais elevada e a sombreado a média mais baixa. 

 

Indicadores 
Satisfação Profissional  

Idade ≤ 26 anos 
(N=31) 

Idade > 26 anos 
(N=29) t 

   Média (a)       DP Média (a)     DP  

Satisfação com o seu emprego actual     2.26 (5)       1.00      2.34 (5)     .90 .35 
Satisfação com o progresso global da sua carreira 
até agora     1.97 (7)       1.14      2.07 (7)     .80 .40 

Satisfação com as perspectivas futuras da sua 
carreira     2.23 (6)       1.15      2.10 (6)    1.01 -.44 

Satisfação com as relações no trabalho     2.77 (3)        .76      2.86 (1)      .74 .45 
Satisfação com a relação do trabalho com a sua 
vida familiar     2.84 (1)        .82      2.72 (2)      .80 -.55 

Satisfação com a relação do trabalho com 
actividades de lazer     2.77 (2)        .81      2.52 (4)      .79  -1.25 

Satisfação com as condições de trabalho     2.48 (4)        .93      2.72 (3)       .75 1.10 

Escala Satisfação Profissional     2.47             .80  2.48            .58 .02 
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Relativamente à análise entre a idade a nível da escala de satisfação profissional, 

pode concluir-se que não existem diferenças estatisticamente significativas. 

Através do estudo das médias, verifica-se que estas são sempre mais elevadas para 

os indivíduos com idades superiores a 26 anos, à excepção dos itens "Satisfação com as 

perspectivas futuras da sua carreira", "Satisfação com a relação do trabalho com a sua 

vida familiar" e "Satisfação com a relação do trabalho com actividades de lazer". 

Pela análise do Quadro 7 conclui-se que as médias mais altas para ambos os grupos 

etários são relativas aos mesmos itens, apesar de apresentarem ordenações diferentes. 

Assim a média mais elevada para o grupo etário até aos 26 anos e para o grupo com 

idades superiores aos 26 anos, dizem respeito aos itens “Satisfação com a relação do 

trabalho com a sua vida familiar” e “Satisfação com as relações no trabalho”, 

respectivamente. 

Em relação aos itens com médias mais baixas, verifica-se que os três mais baixos 

são os mesmos para os dois grupos etários e com a mesma ordenação, sendo a média 

mais baixo a do item “Satisfação com o progresso global da sua carreira até agora”. 

Quanto às diferenças entre a idade, os resultados obtidos não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. 

 

3.5. Anos de permanência na organização e QVT 

Foram calculadas as médias e os desvios-padrão para a variável anos de 

permanência na organização em relação a cada uma das dimensões da QVT e a relação 

crítica entre as variáveis. Para o cálculo das diferenças foi utilizado o teste paramétrico 

t-Student para amostras independentes. Os resultados são apresentados no Quadro 8. 

Verifica-se pela análise do Quadro 8 que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os anos de permanência na mesma organização a nível da escala de 

QVT. 

Através da análise das médias, verifica-se que estas são sempre mais elevadas para 

os indivíduos com até aos 1.2 anos de permanência na organização, excepto nas 

dimensões “Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento de 

Competências Pessoais e Profissionais” e “Promoção na Carreira”.  

Pela análise do Quadro 8 conclui-se que as médias das dimensões de QVT 

apresentam a mesma ordenação para ambos os grupos. Assim, identifica-se com uma 

média mais elevada a dimensão “Trabalho e Lazer”, e com uma média mais baixa a 

dimensão “Promoção na Carreira”. É, ainda, de salientar os valores absolutos muito 
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baixos para ambos os grupos, onde as médias mais elevadas se situam abaixo dos 

acontecimentos considerados frequentes, e as médias mais baixas se encontram abaixo 

dos acontecimentos considerados relativamente frequentes. De acordo com o teste t-

Student não existem diferenças significativas entre as médias a nível das dimensões de 

QVT.  

 
Quadro 8 

Médias e desvios-padrão das dimensões da escala QVT para os Anos de permanência na organização. 
Relação crítica da diferença entre as médias 

 

(a) Os números entre parêntesis referem-se à ordenação da média das dimensões. 
Destacam-se a negrito a média mais elevada e a sombreado a média mais baixa. 

 

3.6. Anos de permanência na organização e Satisfação Profissional 

Foram calculadas as médias e os desvios-padrão para os anos de permanência em 

relação aos itens indicadores de satisfação profissional e respectiva escala. Para o 

cálculo das diferenças foi utilizado o teste paramétrico t-Student para amostras 

independentes. Os resultados figuram no Quadro 9. 

Relativamente à análise entre os anos de permanência a nível da escala de 

satisfação profissional, pode concluir-se que não existem diferenças estatisticamente 

significativas. 

Através do estudo das médias, verifica-se que estas são sempre mais elevadas para 

os indivíduos que estão na empresa até os 1.2 anos, à excepção do item "Satisfação com 

o progresso global da sua carreira até agora ". 

A análise do Quadro 9 permite concluir relativamente aos itens indicadores de 

satisfação profissional com médias mais elevadas, que as quatro médias mais elevadas 

Dimensões da QVT 
Anos permanência 
≤ 1.2 anos (N=31) 

Anos permanência 
> 1.2 anos (N=29) t 

Média(a)        DP Média(a)           DP  
Características do Emprego, Formação e 
Desenvolvimento de Competências 
Pessoais e Profissionais 

  3.13 (5)        1.26 3.17 (5)        1.33 .13 

Promoção na Carreira   2.84 (6)        1.31  2.91 (6)        1.16 .23 

Relações Sociais e Justiça no Trabalho 3.85 (2)         .97  3.64 (2)       1.19 -.73 

Equilíbrio Trabalho e Família   3.81 (3)         1.03  3.64 (3)       1.37 -.56 

Trabalho e Lazer   3.94 (1)         1.32  3.70 (1)       1.28 -.71 

Condições de Trabalho  3.54 (4)       1.26  3.52 (4)       1.21 -.08 

Total    3.40                .99    3.35              1.15 -1.19 
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são os mesmos itens para os dois grupos e com a mesma ordenação, sendo a média mais 

elevada correspondente ao item “Satisfação com as relações no trabalho”. 

Quanto aos itens com médias mais baixas verifica-se que estas para ambos os 

grupos são relativas aos mesmos itens, apesar de apresentarem ordenações diferentes. 

No entanto, o item indicador de satisfação profissional com uma média mais baixa é 

diferente para os dois grupos etários. Assim, identificam-se para o grupo de indivíduos 

até as 1.2 anos de permanência na organização e para o grupo com anos de permanência 

superiores a 1.2, respectivamente, os itens “Satisfação com o progresso global da sua 

carreira até agora” e “Satisfação com as perspectivas futuras da sua carreira”. 

Quanto às diferenças das médias entre os anos de permanência na mesma 

organização, os resultados obtidos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas. 

 
Quadro 9 

Médias e desvios-padrão dos indicadores e da escala Satisfação Profissional para os Anos de permanência 
na organização. Relação crítica da diferença entre as médias 

 

(a) Os números entre parêntesis referem-se à ordenação da média dos itens. 
Destacam-se a negrito a média mais elevada e a sombreado a média mais baixa. 

 

3.7. Análise e discussão dos resultados relacionados com as hipóteses e questões 

formuladas 

Como é possível verificar pelos resultados apresentados no Quadro 5, existe uma 

correlação positiva e fortemente significativa entre a QVT e a satisfação profissional, 

parecendo corroborar a Hipótese 1. Resultados idênticos foram encontrados por Guedes 

(2009), Oliveira (2009) e Rafael (2010). 

Indicadores 
Satisfação Profissional  

Anos de permanência 
≤ 1.2 anos (N=31) 

Anos de permanência  
> 1.2 anos (N=29) t 

   Média (a)       DP Média (a)     DP  

Satisfação com o seu emprego actual     2.35 (6)       1.02      2.24 (5)     .87 -.46 
Satisfação com o progresso global da sua carreira 
até agora     1.97 (7)       1.14      2.07 (6)     .84 .40 

Satisfação com as perspectivas futuras da sua 
carreira     2.42 (5)       1.09      1.90 (7)    1.01 -1.92 

Satisfação com as relações no trabalho     2.94 (1)        .81      2.69 (1)      .66 -1.28 
Satisfação com a relação do trabalho com a sua 
vida familiar     2.94 (2)        .77      2.62 (2)      .82 -1.53 

Satisfação com a relação do trabalho com 
actividades de lazer     2.81 (3)        .75      2.48 (3)      .83  -1.59 

Satisfação com as condições de trabalho     2.71 (4)        .90      2.48 (4)       .79 -1.04 

Escala Satisfação Profissional     2.59             .73  2.35            .64 -1.32 
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Do ponto de vista psicológico, este é um resultado particularmente interessante, 

revelando que o aumento da frequência da QVT parece contribuir para o aumento dos 

níveis de satisfação profissional, demonstrando uma vez mais a importância da QVT 

para o bem-estar dos indivíduos nas organizações. 

Ao analisar as correlações entre as dimensões de QVT e a satisfação profissional 

conclui-se que a Hipótese 2 parece ser confirmada, uma vez que todas as dimensões 

apresentam uma relação positiva e significativa. Conclusões idênticas foram 

encontradas no estudo de Rafael (2010) e Rafael e Lima (2011), demonstrando que o 

aumento da frequência de todas as dimensões da QVT parecem contribuir para o 

aumento da satisfação profissional. 

Numa análise mais específica verifica-se, ainda, que as dimensões que mais se 

relacionam positiva e significativamente com a satisfação profissional são as 

“Características do Emprego, Formação e Desenvolvimento de Competências Pessoais 

e Profissionais”, “Promoção na Carreira”, “Relações Sociais e Justiça no Trabalho” e 

“Condições de Trabalho”. Estes resultados foram igualmente obtidos por Rafael (2010) 

e Rafael e Lima (2011), embora com valores absolutos mais baixos. Estes resultados 

parecem, em certa medida, suportar investigações recentes que têm demonstrado que 

variáveis como as características do trabalho, oportunidades de promoção na carreira, as 

relações no trabalho e a justiça organizacional percebida têm influência na satisfação 

profissional (Clark, 1996; Costa, Santos, Passos & Caetano, 2008; Desmarais, 2005; 

Schmidt & Dantas, 2006; Sirgy, Efraty, Siegel & Jin Lee, 2001). Cordeiro e Pereira 

(2005) também verificaram que condições de trabalho pouco adequadas têm um 

impacto adverso no bem-estar dos indivíduos nas organizações, e consequentemente, na 

satisfação profissional. 

No entanto, estes resultados parecem divergir de estudos anteriores realizados no 

contexto dos call centers, que revelaram que as oportunidades de carreira não 

constituem um bom indicador para avaliar a satisfação profissional, uma vez que as 

oportunidades de carreira neste sector são escassas. Por norma, são jovens à procura de 

emprego, sobretudo enquanto estudam ou em outros casos a primeira experiência 

laboral, sendo por isso considerado um trabalho temporário, em que não lhes é 

garantido possibilidade de construção de uma carreira ou estabilidade profissional 

(Maia, 2011; Roque, 2010). Por outro lado, é também habitual que estes colaboradores 

tenham formação académica a nível da licenciatura ou frequência universitária, pelo 

que, não sendo este o emprego ideal, estão disponíveis para procurar e explorar outras 
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alternativas de emprego relacionadas com a sua área de formação. Trabalhar num call 

center não é, por isso, encarado por estes trabalhadores como um emprego de futuro no 

qual estes pretendam apostar, mas antes uma solução temporária que em último caso 

evita um mal maior como o desemprego (Maia, 2011; Silva, 2009). 

As características do próprio trabalho em causa também podem ser motivos de 

pouca satisfação e de baixos níveis de QVT. Estas envolvem a elevada repetitividade 

das tarefas, as quais são baseadas na reprodução de falas padrozinadas, os baixos níveis 

de controlo sobre as tarefas que são desenvolvidas (e.g., sistema informático distribui 

automaticamente as chamadas pelos colaboradores), e os grandes níveis de controlo e 

vigilância sobre as tarefas desenvolvidas (e.g., gravação de chamadas, escutada de 

chamadas pelo supervisor). Desta forma, estudos têm demonstrado que um aumento da 

variabilidade nas tarefas dos trabalhadores de call center resulta num aumento da 

satisfação profissional e da produtividade, e contribui para uma diminuição do 

absentismo e do turnover (Tidmarsh, 2003). 

No entanto, na análise das médias entre a idade e as variáveis QVT e satisfação 

profissional e entre os anos de permanência na organização e a QVT e a satisfação 

profissional, verificaram-se valores absolutos relativamente baixos para estas dimensões 

consideradas mais relacionadas com a satisfação. Considera-se, portanto, que para 

ilações mais claras e específicas a pertinência de uma análise estatística mais minuciosa 

dos resultados obtidos. Para além disso, é de ressalvar que estes resultados podem ser 

devido a características da própria amostra. 

Em termos da análise das diferenças entre a idade na percepção de ocorrência da 

QVT, e respondendo à questão (a), verifica-se que não são encontradas discrepâncias 

significativas entre o grupo etário até aos 26 anos e com idade superior aos 26 anos para 

a escala de QVT. Este resultado é idêntico ao obtido por Uddin, Islam e Ullah (2006). 

Porém, uma análise mais específica em relação a cada uma das dimensões da QVT 

permitiu aferir que existe uma diferença significativa entre a idade relativamente à 

dimensão “Relações Sociais e Justiça no Trabalho”, sendo esta diferença favorável aos 

indivíduos com idades superiores aos 26 anos. 

Os resultados obtidos no Quadro 7 demonstram a inexistência de diferenças 

significativas entre indivíduos com idades até aos 26 anos e indivíduos com idades 

superiores aos 26 anos a nível da escala de satisfação profissional e respectivos 

indicadores, dando resposta à questão (b). Tal pode estar relacionado com o grupo 

populacional em estudo, uma vez que neste grupo populacional predominam indivíduos 
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jovens e, portanto, este poderá ser um factor cujo efeito à partida será difícil de testar. 

Este resultado é idêntico ao obtido por Silva (2009) e contrário aos obtidos por Clark 

(1996) e Warr (1992) que evidenciaram que a satisfação tende a aumentar com a idade, 

muito embora estas diferenças não fossem significativas. 

A análise das médias mais elevadas para cada item permite verificar que os itens 

mais e menos promotores de satisfação parecem ser idênticos para ambos os grupos 

etários, sugerindo, assim, que, na presente amostra, existem acontecimentos que são 

consistentemente promotores de satisfação independentemente da idade. Os indicadores 

de promoção de maior satisfação parecem ser a satisfação com as relações no trabalho e 

a relação do trabalho com a vida familiar. 

Relativamente à análise das diferenças entre os anos de permanência na 

organização na percepção de ocorrência da QVT, e para dar resposta à questão (c), 

conclui-se que não há discrepâncias significativas entre os indivíduos que se encontram 

na mesma organização até 1.2 anos e os indivíduos que se encontram na mesma 

organização há mais de 1.2 anos, quer a nível da escala de QVT quer a nível das suas 

dimensões. Este resultado é consistente com o obtido por Uddin, Islam e Ullah (2006). 

Os resultados obtidos no Quadro 9 demonstram que não foram encontradas 

diferenças significativas entre indivíduos que estão até à 1.2 anos na mesma 

organização e indivíduos que estão na mesma organização à mais de 1.2 anos a nível da 

escala de satisfação profissional e respectivos indicadores. No que respeita ao tempo na 

organização, também este é um factor que na amostra em estudo poderá ser difícil de 

testar, dado que este sector utiliza como vínculo laboral predominantemente o contrato 

temporário, e por essa razão, os colaboradores tendencialmente não permanecem 

durante muito tempo na organização. Este resultado é semelhante ao obtido por Silva 

(2009), utilizando o mesmo grupo profissional. 

A análise das médias mais elevadas para cada item permite verificar que os itens 

mais ou menos causadores de satisfação parecem ser idênticos para ambos os grupos, o 

que sugere que na amostra em estudo existem indicadores que são consistentemente 

promotores de satisfação independentemente do tempo de permanência na organização. 

Os indicadores de promoção de maior satisfação parecem ser a satisfação com as 

relações no trabalho e a relação do trabalho com a vida familiar.  
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4. CONCLUSÕES 

O mundo do trabalho nos dias de hoje está em constante mudança. Predominam as 

características de insegurança, competitividade e elevadas exigências a nível do 

desempenho. Tais mudanças, normalmente, ocorrem a nível da estrutura hierárquica e 

da estratégia organizacional, reflectindo-se directamente em aspectos do trabalho, do 

emprego e nas relações organizacionais. Embora essenciais, estas alterações poderão 

conduzir a uma deterioração das condições de trabalho existentes, originando 

insatisfação e desmotivação nos colaboradores o que, por sua vez, terá um impacto 

negativo na produtividade e na qualidade dos produtos ou dos serviços prestados 

(Gospel, 2003). 

Os produtos e serviços de qualidade decorrem do compromisso pessoal e do prazer 

de trabalhar. A satisfação no trabalho associada à qualidade de vida no trabalho é 

condição essencial para o êxito de uma organização. O espaço para a participação e o 

diálogo, a abertura nas relações interpessoais e tratar o colaborador com dignidade, são 

factores determinantes na medida de satisfação profissional. Os investimentos que 

muitas empresas realizam de forma a promover o crescimento técnico e profissional, 

desvinculados do desenvolvimento humano acabam por ter efeitos de curto prazo 

(Clark, 1996; Roque, 2010). 

É, por isso, necessário avaliar o nível de QVT existente na organização, antes de se 

estabelecer e implementar um programa de QVT, pois, afinal, toda a organização 

possui, por pior que seja, um grau de QVT. Torna-se preponderante, antes de qualquer 

tentativa de intervenção, saber qual o nível de QVT na organização e identificar as 

variáveis envolvidas, bem como os possíveis pontos críticos existentes. É essencial que 

esses programas trabalhem a cooperação, a comunicação, o reconhecimento e os 

estímulos ao crescimento pessoal (O’Donnell, 1997; citado por Pereira & Bernhardt, 

2004).  

A presença constante destes factores proporciona colaboradores mais motivados, 

mais satisfeitos e efectivamente mais empenhados. Em consequência, aumenta a 

produtividade e o desempenho, e reduz as taxas de absentismo, de stresse e de intenção 

de turnover. Colaboradores que percepcionem uma preocupação contínua, por parte da 

organização, com o seu bem-estar, crescimento da sua carreira, formação e 

cumprimento das necessidades manifestadas, sentem-se mais satisfeitos com o seu 

trabalho.  
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O presente estudo salienta, de uma forma geral e no que respeita aos colaboradores 

de call center, a importância que o aumento da frequência de QVT parece ter no 

aumento dos níveis de satisfação profissional, assim como em que medida variáveis 

como a idade e os anos de permanência na organização poderão ou não influenciar na 

frequência de QVT e na satisfação profissional. Esta investigação pretende, assim, 

contribuir para um melhor conhecimento deste grupo profissional cujos estudos são 

ainda escassos no nosso país. 

Parece concluir-se que é primordial que as empresas de call centers se preocupem 

com o bem-estar dos colaboradores, inserindo-os num contexto laboral que disponha de 

condições de trabalho adequadas, fomente a existência de relacionamentos interpessoais 

positivos, e se preocupe com o desenvolvimento das suas carreiras, dado que estas 

medidas parecem contribuir para elevados níveis de satisfação profissional. Depreende-

se, por isso, que as organizações têm um importante papel na implementação de 

medidas que promovam a QVT e no consequente aumento da satisfação nos seus 

colaboradores. 

É, ainda, de referir que a idade poderá ser uma variável a ter em consideração na 

forma como os indivíduos vivenciam com maior ou menor frequência os diferentes 

acontecimentos que promovem a QVT, devendo ser considerada no desenvolvimento de 

intervenções organizacionais que visem a implementação de programas de QVT, para 

que estes sejam mais ajustados às necessidades da organização e, consequentemente, 

mais eficazes. 

Embora se saliente o importante contributo desta investigação, é também necessário 

mencionar algumas limitações que esta apresenta. A primeira diz respeito ao tamanho 

da amostra. Embora muitos dos resultados se apresentarem significativos, sugere-se que 

em futuras investigações uma amostra de maior dimensão seja uma condição essencial 

para a obtenção de resultados ainda mais precisos e conclusivos. Estudos revelam que 

amostras de maior dimensão permite obter resultados mais significativos e de maior 

magnitude (Coelho, Cunha e Martins, 2008; Pais-Ribeiro, 2010). 

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 permitir uma análise mais específica sobre 

as variáveis em estudo e a reduzir a possível tendência para a obtenção de resultados 

muito semelhantes. De modo a tornar a amostra mais representativa e significativa das 

variáveis a estudar, será também pertinente o recurso a indivíduos de diferentes 
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organizações e mesmo de diferentes regiões do país, não obtendo assim uma visão 

centrada numa única organização como o verificado no presente estudo. 

Por fim, o desenvolvimento de outras investigações que permitissem estudar a 

importância de outras variáveis demográficas, como por exemplo as habilitações 

literárias ou o vínculo laboral, na frequência de QVT e na satisfação profissional, como 

também a nível do empenhamento organizacional afectivo e da intenção de turnover. 

Em conclusão, considera-se essencial que as empresas de call center apostem, cada 

vez mais, no desenvolvimento e aplicação de programas que visem a promoção de 

QVT, de forma a que os seus colaboradores se sintam mais satisfeitos e valorizados no 

trabalho. 
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