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RESUMO 

 

O presente estudo enquadra-se no âmbito de um projecto de investigação sobre a 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) que, entre outros aspectos, visa o 
desenvolvimento de um instrumento de medida para avaliar a percepção da importância 
e da frequência da QVT em indivíduos inseridos no mercado de trabalho. 
 
Tem-se como principal objectivo analisar a relação entre a QVT e indicadores de 
Satisfação Profissional, através da aplicação do Inventário de Qualidade de Vida no 
Trabalho – Versão para Investigação (Rafael & Lima, 2008) e de uma Ficha de dados 
pessoais, numa amostra de 310 adultos trabalhadores, com pelo menos seis meses de 
trabalho na mesma função e na mesma organização. 
 
Os resultados obtidos indicam uma relação entre a percepção da frequência QVT e os 
diferentes indicadores de Satisfação Profissional, principalmente no que se refere aos 
indicadores relacionados com a família e o lazer. Partindo do princípio que a relação 
entre o trabalho e a vida familiar é um factor crítico da percepção da QVT e da 
Satisfação profissional dos colaboradores, as organizações devem cada vez mais 
contemplar na gestão dos recursos humanos o desenvolvimento de carreira dos 
indivíduos.  
 
Palavras-chave: gestão de carreira, qualidade de vida no trabalho, satisfação 

profissional.  

 

ABSTRACT 

This study frames in a research about Quality of Work Life (QWL). Among other 
aspects, the research intends to develop a measure to evaluate the perception of the 
QWL importance and frequency in individuals already working in the labour market. 
 
The main goal is to study the relation between QWL and professional satisfaction 
indicators. Using the Quality of Work Life Questionnaire (Rafael & Lima, 2008) and 
Personal Data Questionnaire. The sample is composed by 310 employed adults with at 
least six months of professional experience in the same function and organization. 
 
 The results indicate a relation between the perception of QWL frequency and the 
different professional satisfaction indicators, especially in what concerns relationships 
between work and personal life. Considering this result as a critical issue for the QWL 
and professional satisfaction perception of the employees, organizations should 
emphasise the individual’s career development in human resources management.  
 
Key words:  career, quality of work life, professional satisfaction.  
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INTRODUÇÃO 
 
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um dos temas a que se tem dado muita 

importância, devido às mudanças velozes e constantes no mundo do trabalho. O século 

XX trouxe alterações profundas na percepção da importância do trabalho na vida do 

indivíduo. Com o desenvolvimento da era da industrialização, as actividades 

desempenhadas ficaram monótonas e repetitivas, o que reflectiu nos colaboradores uma 

diminuição da motivação, um aumento dos problemas físicos, um acréscimo dos 

acidentes de trabalho e erros na produção. Em resposta, surgiu a escola humanística que 

pretendia melhorar as relações sociais e as condições do trabalho. Neste sentido, foi 

com os estudos da Escola Humanista quando da revolução industrial, e para dar resposta 

ao modelo Taylorista, que se desenvolveram investigações directamente relacionadas 

com o conceito de QVT (Pereira, 2004; Vasconcelos, 2001). Devido ao papel de 

sustentabilidade que os colaboradores desempenham nas organizações e no 

desenvolvimento de políticas de protecção dos direitos dos trabalhadores, que existem 

actualmente, a QVT enquanto conceito é não só explorado a nível individual como 

também a nível organizacional. 

 
O presente estudo insere-se no âmbito de um projecto, que tem como principais 

objectivos identificar a importância relativa de várias dimensões da QVT, construir e 

desenvolver instrumentos de medida da QVT e estudar e clarificar a relação com outras 

dimensões psicológicas. Porque é, então, importante estudar a QVT? Estudos 

evidenciam que um colaborador feliz é um colaborador produtivo e que a QVT pode ter 

um impacto significativo nas respostas comportamentais dos colaboradores, como 

sejam identificação com a organização, satisfação profissional, envolvimento, esforço e 

desempenho no trabalho, intenção de deixar o emprego, turnover organizacional 

(Kaushik & Tonk, 2008; Sirgy, Efraty, Siegel, & Lee, 2001). 

A qualidade de vida no trabalho tem sido utilizada como indicador das experiências 

humanas no local de trabalho e do grau de satisfação dos colaboradores. Para alcançar 

níveis elevados de produtividade, as organizações precisam de pessoas motivadas que 

participem na organização. Sendo a gestão da QVT uma forma de envolver o 

colaborador, será também uma fonte de bem-estar e de eficácia organizacional (Buss, 

2002; Chiavenato, 2005).  
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Parece, assim, haver um certo consenso que a QVT é um conceito que lida com o bem-

estar dos trabalhadores e difere de satisfação profissional. Deste modo, a QVT e a 

satisfação profissional constituem o corpo teórico do presente estudo, em que serão 

apresentados modelos e definições já existentes.  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

1.1. Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Apesar do conceito QVT estar largamente difundido em todo o mundo, ele ainda 

representa uma imprecisão conceptual e nem sempre é utilizado de forma correcta. A 

dificuldade da conceptualização pode ter a ver com a expressão em si, isto é, abrangente 

e dotada de grande subjectividade – a expressão QVT é frequentemente utilizada nas 

organizações para justificar uma diversidade de mudanças que nem sempre visa o bem-

estar dos colaboradores. 

 O conceito de QVT passa por noções de motivação, satisfação, saúde e segurança no 

trabalho, e envolve recentes discussões sobre novas formas de design de função e novas 

tecnologias. Neste sentido, a QVT, também, pode ser definida como um bem-estar 

subjectivo, que depende da relação do colaborador com o ambiente de trabalho 

(Kaushik & Tonk, 2008).  

Pode afirmar-se que ao longo do tempo a definição da QVT sofreu alterações. 

Inicialmente, era vista como uma variável, em que o importante era compreender como 

as condições ambientais do trabalho influenciavam o desempenho do colaborador. Nos 

anos 70, passou a ser uma abordagem que tinha como princípio a satisfação do 

indivíduo. Ainda nessa década foi considerada um método ou programa, isto é, a QVT 

seria um conjunto de técnicas que se implementavam nas organizações com o objectivo 

de melhorar o ambiente e as condições de trabalho. Nos anos 80, foi considerado um 

movimento que apresentava designações como a “democratização do trabalho” ou a 

“humanização dos trabalhadores” contra os modelos de trabalho existentes. A QVT é 

vista, também, como uma atitude no trabalho, isto é, quanto mais optimista for o 

indivíduo maior será a satisfação e o empenhamento no seu trabalho, e assim, maior 

será a sua percepção da QVT (Rafael & Lima, 2008a; Rose, Beh, Uli & Idris, 2006; 

Saraji & Dargahi, 2006; Vasconcelos, 2001). Apesar de ao longo do tempo, a definição 

do conceito QVT se ter alterado, isso não significa que actualmente exista uma 

definição clara e objectiva do conceito. Pelo contrário, os autores adoptam a definição 

que consideram melhor se adaptar ao contexto em que estão inseridos.   

 

Devido à dificuldade da definição do conceito de QVT, surgiram modelos que tentaram 

explicar o constructo, alguns mais direccionados para o design de funções, outros para 
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sistemas sociotécnicos e outros, mais abrangentes, que consideram a relação do 

indivíduo com a função desempenhada e com o meio envolvente. Devido à 

impossibilidade de referir todos os modelos descritos na literatura, serão apenas 

apresentados o modelo de Werther e Davis (1987) e o modelo de Walton (1975). 

 

O modelo desenvolvido por Werther e Davis considera que a maneira de aumentar a 

qualidade de vida no trabalho, é proporcionar ao colaborador funções mais eficientes. 

Para tal, seria necessário enriquecer e aumentar a complexidade das actividades 

desempenhadas, de modo a que o indivíduo possa melhorar e desenvolver 

competências. Assim, os autores consideram que existem três tipos de factores que 

podem influenciar o aumento da eficiência nas funções: os factores organizacionais, os 

factores ambientais e os factores comportamentais. Neste sentido, os factores 

organizacionais traduzem o esforço da organização em adequar as responsabilidades e 

exigências à função desempenhada; os factores ambientais reflectem as expectativas 

sociais dos colaboradores, assim como a sua disponibilidade em realizar tarefas extra 

função/papel de modo a evitar novas contratações, e os factores comportamentais 

referem-se à autonomia, ao significado da tarefa, à identidade da tarefa, à variedade de 

capacidades e ao feedback percepcionado no desempenho da função pelo colaborador 

(Pereira, 2004).  

 

O modelo de Walton (1975) é o único que para além dos factores considerados pelos 

outros modelos, isto é, os factores organizacionais, factores externos à organização e 

factores individuais, considera os elementos mais micro-organizacionais, tais como 

condições físicas e aspectos relacionados com a segurança e com a remuneração. 

Deste modo, o modelo multidimensional proposto pelo autor considera que a qualidade 

de vida no trabalho é constituída por oito dimensões, que descrevem alguns valores 

ambientais e humanos no trabalho. As dimensões são a compensação justa e adequada 

– que se refere a um salário justo, à equidade interna e externa à organização; as 

condições de trabalho (saúde e segurança) – que se refere ao horário de trabalho, assim 

como ao ambiente físico no local de trabalho; as oportunidades de utilizar e desenvolver 

capacidades – que se refere à autonomia, ao significado da tarefa, à identificação com a 

tarefa, à variedade de capacidade e ao feedback que é possibilitado no desempenho da 

função; as oportunidades de crescimento e segurança – isto é, possibilidade de carreira, 

crescimento profissional e segurança de emprego/empregabilidade; a integração social 
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na empresa – que se refere à igualdade de oportunidade e possibilidade de relações 

interpessoais e grupais dentro da organização; o constitucionalismo – que se refere ao 

respeito pelas leis laborais, à privacidade pessoal, à liberdade de expressão e às normas 

e regras da organização; a relevância social do trabalho na vida – que se refere à 

imagem da empresa, à responsabilidade social da empresa e às práticas de emprego; e o 

equilíbrio entre o trabalho e o espaço total de vida – o que está relacionado com o 

equilíbrio entre os papéis do trabalho e outros (por exemplo, familiar e tempos livres), 

estabilidade de horários, tempo para o desenvolvimento de outras actividades (Rafael & 

Lima, 2008a; Rose, Beh, Uli & Idris, 2006; Vasconcelos, 2001). 

 

1.2. Satisfação Profissional 

 

A satisfação profissional tem sido alvo de vários estudos devido à sua influência em 

diversos comportamentos organizacionais, como por exemplo, o desempenho, o 

absentismo, o turnover e o stress profissional, para além de se poder considerar um 

indicador da QVT.  

Nos anos 80, os autores Iaffaldano e Muchinsky realizaram uma meta-análise em que 

evidenciaram que a satisfação profissional não tinha influência no desempenho do 

indivíduo. No entanto, actualmente, sabe-se que este estudo não encontrou uma relação 

entre a satisfação profissional e o desempenho por não ter tido em consideração os 

comportamentos de cidadania. Isto é, a tendência que os indivíduos manifestam no 

sentido de procurarem desempenhar sempre bem a sua função, de modo que não seja 

posta em causa a sua permanência na organização. Este facto evidencia, assim, que a 

satisfação profissional pode ser um indicador de um desempenho organizacional acima 

da média e que tem um grande relevo nas organizações, hoje em dia cada vez mais 

competitivas. 

A satisfação profissional pode ser definida como um estado emocional agradável ou 

positivo que resulta da avaliação do trabalho em si ou das experiências associadas a uma 

actividade profissional. Algumas investigações têm sugerido que a satisfação 

profissional compreende sentimentos ou respostas afectivas às facetas de uma situação. 

Outras investigações definem a satisfação profissional como o grau em que as 

necessidades profissionais dos trabalhadores são logradas. Os autores, Yan, Miao, Zhu, 

Sun, Liu e Wu (2007), consideram que a satisfação profissional resulta da satisfação 
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com o trabalho e da satisfação no ambiente de trabalho, apontando também para a 

influência das características de personalidade na satisfação profissional. 

A satisfação profissional pode ser vista como uma comparação entre as expectativas 

profissionais individuais dos colaboradores e a situação actual do indivíduo. Enquanto 

atitude geral do indivíduo em relação às características que compõem o ambiente de 

trabalho, reflecte as impressões avaliativas que ele adquire em contacto com a 

organização. A satisfação profissional é um conceito com várias facetas, incluindo 

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). 

Os estudos desenvolvidos por Herzberg evidenciaram que a satisfação dos indivíduos 

não dependia apenas de variáveis manipuláveis, mas, também da personalidade, mais 

precisamente da representação que os indivíduos têm sobre as relações no trabalho, das 

possibilidades de desenvolvimento. Assim, a satisfação profissional não depende de 

factores extrínsecos, como por exemplo, as políticas e práticas da organização, as 

relações interpessoais com os superiores hierárquicos, as condições de trabalho, o 

salário, mas sim de factores intrínsecos como os aspectos relacionados com a satisfação, 

como por exemplo, o reconhecimento do trabalho, as responsabilidades, o 

desenvolvimento de carreira, entre outros. Os primeiros factores são considerados fontes 

de insatisfação profissional, designados por factores higiénicos, os segundos factores 

são os responsáveis pela satisfação profissional, e foram designados por factores 

motivacionais (Francès, 1981; Vasconcelos, 2001).      

Por outro lado, a idade do indivíduo parece ter influência na satisfação profissional, já 

que estudos com professores evidenciam que participantes com mais de 61 anos têm 

valores superiores a participantes com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos de 

idade (Reese et al.1991, cit. Kumar & Giri, 2009), e outro estudo com gestores seniores 

demonstra que estes revelam níveis de satisfação mais elevados do que os gestores 

juniores (Falcon, 1991, cit. Kumar & Giri, 2009). 

 
1.3. Relação entre QVT e Satisfação Profissional 

 

Tal como já referido, parece haver consenso que a QVT é um conceito que lida com o 

bem-estar dos trabalhadores e difere de satisfação profissional. Na literatura evidencia-

se a relação entre a QVT e vários domínios da satisfação, como por exemplo, satisfação 

da vida social, satisfação familiar, satisfação nos tempos livres, satisfação económica. 
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Neste sentido, existem várias perspectivas que podem ser consideradas na relação destes 

dois constructos.  

A QVT parece criar as condições necessárias na organização para promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal, para aumentar as avaliações positivas do 

colaborador sobre o interesse e significado do trabalho e para ser fonte de satisfação 

pessoal (Kaushik & Tonk, 2008). A implementação de intervenções que visa o aumento 

da QVT revelam a diminuição de absentismo em cerca de 16% (Ronchi & Wilkens, 

1977, cit. Havlovic, 1991), a redução do turnover em cerca de 72% (Macy, 1980, cit. 

Havlovic, 1991), e o aumento do grau de satisfação através da participação dos 

colaboradores em programas de QVT (Havlovic, 1991) 

Alguns estudos consideram a QVT como uma hierarquia em que no topo se encontra a 

satisfação de vida, e nos outros níveis da pirâmide se encontram as diversas facetas da 

satisfação profissional (Sirgy, et al. 2001). Outro estudo, que relaciona a QVT com a 

satisfação profissional (Sirgy, et al. 2001), define QVT como a satisfação dos 

colaboradores com determinadas necessidades, como por exemplo, os recursos, as 

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

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

outros domínios da vida, como por exemplo, vida familiar e lazer. Assim, a satisfação 

das necessidades relativas ao ambiente de trabalho, às responsabilidades da função, à 

supervisão e aos programas de desenvolvimento de carreira, aumenta a percepção de 

QVT, que leva ao aumento da satisfação profissional e à satisfação de outros domínios 

de vida, o que leva, por sua vez, também ao aumento da satisfação de vida em geral.  

O estudo de Saraji e Dargahi (2006), que demonstra a relação existente entre a QVT e a 

satisfação profissional, preconiza que a diminuição da primeira leva à diminuição da 

segunda, o que proporciona a diminuição da satisfação com as diversas facetas da QVT, 

criando um ciclo de insatisfação.  

O desempenho na função e o clima organizacional representam factores importantes na 

obtenção da QVT. Se a qualidade do trabalho for diminuta, conduzirá à alienação do 

colaborador e à insatisfação, à diminuição da produtividade e a comportamentos como o 

absentismo. Por outro lado, a importância das necessidades varia conforme a cultura de 

cada indivíduo e de cada organização. Assim, a QVT não é determinada apenas pelas 

características individuais (necessidades, valores, expectativas) ou situacionais 

(estrutura organizacional, tecnologia, sistemas de recompensas, políticas internas), mas 

também pela dinâmica dessas características. Para além destes factores, a QVT é 
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também influenciada pelos procedimentos e políticas dos diferentes estilos de liderança 

adoptados na organização (Saraji & Dargahi, 2006). 

Um estudo, baseado no modelo de QVT de Werther e Davis, demonstra que elevados 

níveis de feedback, autonomia e variedade de tarefas são vistos como indicadores de 

satisfação profissional nos indivíduos do sexo feminino, enquanto elevados níveis de 

feedback, autonomia e identidade da tarefa são vistos como indicadores de satisfação 

profissional em indivíduos do sexo masculino (Carayon, et. al., 2003). Num outro 

estudo, realizado com enfermeiros e auxiliares de enfermagem (Schimidt & Dantas, 

2006), definiu-se a QVT como sendo a satisfação dos colaboradores com os seguintes 

elementos: autonomia, interacção, estatuto profissional, requisitos do trabalho, normas 

organizacionais e remuneração. Este estudo evidenciou um menor nível de satisfação 

com os diversos elementos da QVT por parte dos auxiliares de enfermagem 

comparativamente com os enfermeiros, apesar desta diferença não ser significativa. 

Os resultados de um estudo desenvolvido por Saraji e Dargahi (2006), demonstraram 

que de entre os indicadores saúde profissional, suporte organizacional por intermédio 

dos superiores hierárquicos, suporte dos colegas de trabalho, remuneração, tipo de 

trabalho desenvolvido, confiança nos executivos, balanço entre trabalho-família, stress 

experimentado no trabalho e perspectivas de carreira, os que parecem contribuir para 

uma experiência mais positiva no trabalho (QVT) são a saúde profissional, a 

remuneração e o suporte organizacional por intermédio dos superiores hierárquicos. No 

entanto, os indicadores relacionados directamente com a insatisfação profissional são a 

falta de perspectivas de carreira, a experiência de stress no trabalho, o balanço trabalho-

família, e a falta de confiança nos executivos da organização. 

 

Assim, tendo como pano de fundo o Modelo de Walton (1975), e com base nos estudos 

descritos, formulam-se as seguintes hipóteses de investigação: 

 
H1: Quanto maior a percepção de qualidade de vida no trabalho, maior a satisfação 

profissional dos colaboradores; 

 
H2: Quanto mais anos de permanência dos colaboradores, maior a percepção de 

qualidade de vida no trabalho; 
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H3: Quanto mais anos de permanência dos colaboradores na organização, maior a 

satisfação profissional;  

  

H4: Quanto mais habilitações/formação dos colaboradores, maior a percepção de 

qualidade de vida no trabalho; 

 

H5: Quanto mais habilitações/formação dos colaboradores, maior a satisfação 

profissional. 
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2. MÉTODO 
 
2.1. Participantes   
 
Neste trabalho utilizou-se uma amostra de conveniência de 310 adultos trabalhadores, 

que desempenhavam a mesma função na mesma organização, há pelo menos seis meses, 

sendo que a maioria dos participantes está a trabalhar a tempo inteiro, ou como efectivo 

na organização. A amostra é constituída por 122 (39,4%) indivíduos do sexo masculino 

e 188 (60,6%) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 19 e os 66 anos 

(M=36; DP=10,90).  

 

O tempo de trabalho em geral dos participantes situa-se entre os seis meses e os 

quarenta e quatro anos (M=15; DP=10,80), variando o tempo de trabalho que os 

participantes estão a desempenhar na mesma função e na mesma organização entre os 

seis meses e os trinta e oito anos (M=9; DP=9,66). 

Relativamente aos anos de permanência na organização (Quadro 1), optou-se por dividir 

a amostra pelos seguintes quartis: menos de um ano e meio de permanência (<1,5 anos), 

de um ano e meio a seis anos (de 1,5 a 6 anos), dos seis anos a quinze anos de 

permanência (de 6 a 15 anos) e mais de quinze anos (>15 anos);  

 

Quadro 1 
Caracterização da amostra por anos de permanência na organização 

Frequências e Percentagens de resposta 
 

Permanência na organização Sexo masculino 
 

Sexo feminino 
 

Total 

<1,5 anos 34 
11.0% 

46 
14.8% 

80 
25.8% 

De 1,51 a 6 anos 36 
11.6% 

48 
15.5% 

84 
27.1% 

De 6,1 a 15 anos 27 
8.7% 

43 
13.9% 

70 
22.6% 

> 15 anos  25 
8.1% 

51 
16.4% 

76 
24.5% 

Totais  122 
39.4% 

188 
60.6% 

310 
100% 

 

 

O nível académico dos participantes (Quadro 2) varia entre o 9.º ano de escolaridade 

(6,5%) e o Mestrado/Doutoramento (7,1%), possuindo os restantes habilitações do 9.º 

ano ao 12.º ano de escolaridade (31,6%), frequência universitária (14,8%), licenciatura 

(39,7%), tendo havido um participante que não respondeu (0.5%). 
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Quadro 2 
Caracterização da amostra por Habilitações/Formação  

Frequências e Percentagens de resposta 
 

Habilitações/formação Sexo masculino Sexo feminino  Total 

Até ao 9.º ano 7 
2.2% 

13 
4.2% 

20 
6.4% 

Do 9.º ao 12.º ano 36 
11.6% 

62 
20.0% 

98 
 31.6% 

Frequência universitária  19 
6.2% 

27 
8.7% 

46 
14.9% 

Licenciatura  51 
16.5% 

72 
23.2% 

123 
39.7% 

Mestrado/Doutoramento  9 
2.9% 

13 
4.2% 

22 
7.1% 

Omissões  -  1 
0.3% 

1 
0.3% 

Totais  122 
39.4% 

188 
60.6% 

310 
100% 

 
 

2.2. Instrumentos 

  

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

(QVT) foi inicialmente desenvolvido como versão para investigação (Rafael & Lima, 

2008a) com o intuito de avaliar apenas a importância da QVT. Com base em revisão de 

literatura, os autores seleccionaram cinco grandes dimensões (Emprego, Carreira, 

Relações de Trabalho, Vida Pessoal e Condições de Trabalho), 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. Para responder a 

cada item, os indivíduos eram solicitados a pronunciar-se sobre a importância relativa 

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

importante. Os coeficientes alfa Cronbach obtidos com esta Versão para Investigação 

variaram entre .79 (Emprego) e .90 (Carreira e Condições de Trabalho), tendo-se 

considerado legítimo, do ponto de vista estreitamente relacionado com a consistência 

interna, prosseguir a investigação relacionando a QVT com outras variáveis. Ainda 

neste estudo, verificou-se que as correlações entre as dimensões da QVT e os itens da 

satisfação profissional eram baixas e, na sua maioria, negativas, podendo-se afirmar que 

as variáveis importância da QVT e satisfação profissional não estão relacionadas.   
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Para o presente estudo, a versão utilizada foi a Versão experimental para investigação 

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

instrumento de medida. Os dados obtidos com a primeira versão demonstraram a 

necessidade de reformular o instrumento para avaliar a QVT, isto é, considerou-se 

fundamental avaliar e distinguir Importância e Frequência de ocorrência da QVT. 

Assim, esta Versão foi construída tendo em conta duas escalas: uma relativa à 

importância e outra à frequência. Para cada afirmação (item) foi solicitado aos 

participantes que indicassem o grau de importância para a sua QVT (mantendo-se a 

escala de seis alternativas de resposta – de Nada a Muito Importante), mas também a 

frequência com que os indivíduos verificam esses acontecimentos no seu local de 

trabalho (tendo também em conta uma escala de seis alternativas de resposta – de Nada 

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

investigação (Rafael & Lima, 2008b), 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 este avaliasse o grau de importância e a frequência com que 

se verificava 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 fase da construção do Inventário sobre a QVT, foi também elaborada 

uma Ficha de Dados Pessoais para recolher dados como a idade, sexo, profissão, tempo 

de trabalho em geral e na actual organização, habilitações e vínculo laboral. Nesta 

Ficha, os autores incluíram ainda indicadores de satisfação profissional (7 itens), de 

empenhamento afectivo (6 itens) e de intenção de turnover (3 itens), em relação aos 

quais os participantes deveriam responder tendo em conta, respectivamente, as seguintes 

frases e escalas: “Indique o grau de satisfação com…” numa escala de 4 alternativas de 

Muito satisfeito a Insatisfeito, “Indique o que sente sobre a Organização onde trabalha 

…” e “Indique o grau de concordância em relação aos seus planos …”, ambos numa 

escala de 5 alternativas de Discordo totalmente a Concordo totalmente.  
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Por outro lado, nesta segunda Versão as dimensões inicialmente seleccionadas foram 

ligeiramente reformuladas, mais especificamente no que se refere às dimensões 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 conciliação trabalho/família e noutra com 

conteúdos relacionados com o lazer. No primeiro estudo efectuado com a Versão 

experimental para investigação (Rafael & Lima, 2008b) obtiveram-se coeficientes alfa 

Cronbach para a escala de Importância QVT (variando entre .69 na dimensão 

conciliação trabalho/família, e .91 para as dimensões características do trabalho e 

reconhecimento do trabalho); e para a escala de Frequência QVT (variando os 

coeficientes de consistência interna entre .83 na dimensão relações no trabalho e .93 na 

dimensão lazer e trabalho). No estudo realizado com este instrumento (Rafael & Lima, 

2008b) verificaram-se correlações baixas e negativas entre as dimensões da escala 

importância QVT e a satisfação profissional, demonstrando a inexistência de relação 

entre estas variáveis. No entanto, as correlações entre satisfação profissional e as 

dimensões da escala de frequência QVT revelaram-se significativas. 

 

2.3. Procedimento 

 

As aplicações foram efectuadas com a colaboração de estudantes da Secção de 

Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações do ano lectivo 

2007/2008. 

Para a recolha dos dados, consideraram-se critérios relativos à idade e à situação 

profissional: quanto à idade estabeleceu-se um critério de delimitação de idade mínima 

que se situou nos 18 anos; quanto à situação profissional, foi solicitado que as 

aplicações fossem efectuadas a adultos trabalhadores com o mínimo de seis meses de 

experiência profissional. Uma vez efectuadas as aplicações, os estudantes tiveram, 

ainda, a oportunidade de introduzir os dados na base de dados já criada no programa 

estatístico designado Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 16.00.   
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3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste ponto do trabalho tem-se como objectivo apresentar as análises descritivas e os 

resultados obtidos no estudo da relação entre QVT e indicadores de Satisfação 

Profissional, a saber: emprego actual, progresso global da carreira, perspectivas futuras 

da carreira, relações no trabalho, relação do trabalho com a vida familiar, relação do 

trabalho com actividades de lazer e condições de trabalho. Calcularam-se ainda as 

correlações entre os indicadores de Satisfação Profissional e as variáveis 

habilitações/formação e os anos de permanência na organização. 

 

 
No Quadro 3 apresentam-se as médias, desvios-padrão, amplitudes e os coeficientes de 

precisão das Escalas QVT e Satisfação Profissional. Com base no estudo da precisão 

através do cálculo dos coeficientes alfa de Cronbach, verificam-se elevados níveis de 

consistência interna: .97, .95 e .79, respectivamente, para a escala de Importância QVT, 

escala de Frequência QVT e Satisfação Profissional, à semelhança dos obtidos no 

estudo já realizado (Rafael & Lima, 2008b).  

Foi também utilizada a análise “scale if item deleted” para todas as escalas, tendo-se 

verificado que todos os itens têm um contributo semelhante para a consistência interna, 

já que a eliminação de itens apenas contribuiria para a obtenção de coeficientes alfa de 

Cronbach mais baixos.  

 

Quadro 3 

 Médias, desvios-padrão, amplitudes e alfas de Cronbach das Escalas QVT e Satisfação 

Profissional 

 
Escalas Médias  Desvio-padrão Mínimo  Máximo  Alfas de 

Cronbach  

Importância QVT 10.86 1.18 3.63 12 .97 

Frequência QVT 7.77 1.81 2.76 11.58 .95 

Satisfação 
Profissional 

18.91 3.75 10 28 .79 
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Para o estudo da relação entre a QVT e os indicadores de Satisfação Profissional, 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman. Para tal, procedeu-se inicialmente 

ao estudo da linearidade das escalas1. Os resultados do estudo da linearidade da escala 

Importância QVT revelaram uma grande homogeneidade nas respostas, não sendo 

adequada a obtenção das correlações entre esta escala e a escala de Satisfação 

Profissional, mas apenas com os vários indicadores de Satisfação Profissional.  

A correlação entre as escalas de Frequência QVT e de Satisfação Profissional 

demonstrou uma relação muito significativa (.539; p<.01), apresentando-se no Quadro 4 

as correlações encontradas entre os indicadores de Satisfação Profissional e as escalas 

da QVT. Verifica-se que todas as correlações entre os indicadores de Satisfação 

Profissional e a escala Importância QVT são todas baixas e negativas, somente o 

indicador “condições de trabalho” apresenta um resultado significativo (-.14; p<.05). As 

correlações entre os indicadores de Satisfação Profissional e a escala Frequência QVT, 

apesar de não serem demasiado elevadas, são todas significativas (p<.01). Os 

indicadores que apresentam uma relação mais forte são os que se relacionam com 

domínios de vida extra profissional (satisfação com a relação do trabalho com 

actividades de lazer e com a vida familiar, respectivamente .48 e .42), sendo o indicador 

associado às condições de trabalho o que menos se relaciona com a escala frequência 

QVT (com correlação de .27).  

 

 Quadro 4  

Relação entre a Qualidade de Vida no Trabalho e os Indicadores de Satisfação 

Profissional 

Indicadores 

(do grau de Satisfação Profissional com …) 

Importância QVT Frequência QVT 

O seu emprego actual -.05 .40** 

O progresso global da sua carreira até agora  -.05 .29** 

As perspectivas futuras da sua carreira  -.05 .30** 

As relações no trabalho .03 .31** 

A relação do trabalho com a sua vida familiar .02 .42** 

A relação do trabalho com actividades de lazer -.07 .48** 

As condições de trabalho  -.14* .27** 

Nota:* p<.05; **p<.01 
 

                                                 
1 Ver Anexo I 
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Para estudar a relação entre Habilitações/Formação com a QVT e os indicadores de 

Satisfação Profissional, optou-se por agrupar os indivíduos em dois grupos: um grupo 

de participantes com escolaridade até ao 12.º ano, e outro de participantes que 

apresentam como habilitações desde frequência universitária até doutoramento. Este 

agrupamento permitiu transformar a variável ordinal Habilitações/Formação numa 

variável dicotómica, o que levou à utilização do Coeficiente de correlação bisserial por 

pontos2.  

 

Quadro 5 
Relação entre as Habilitações/Formação e as Escalas QVT e Satisfação Profissional 

 
Escalas  Habilitações/Formação 

Importância de QVT -.05 

Frequência QVT -.08 

Satisfação Profissional  -.12* 

Nota: *P<.05 

 

Como a análise do Quadro 5 evidencia, não existe uma relação significativa entre a 

percepção de Importância ou de Frequência da QVT com as Habilitações/Formação. No 

entanto, existe uma relação negativa e significativa entre a escala de Satisfação 

Profissional e as Habilitações/Formação, o que parece indicar que quanto mais elevadas 

forem as habilitações literárias menor parece ser a Satisfação Profissional. 

 
 
No Quadro 6 apresenta-se a relação entre as Habilitações/Formação e cada um dos 

indicadores de Satisfação Profissional, verificando-se que apenas os indicadores “a 

relação do trabalho com a sua vida familiar” e “as condições de trabalho”, apresentam 

uma relação negativa e significativa, atribuindo assim significado ao resultado 

anteriormente obtido com a escala de Satisfação Profissional. Isto é, a relação entre a 

variável Habilitações/Formação e a Satisfação Profissional, parece traduzir que quanto 

mais elevado o nível de formação dos indivíduos menor é a Satisfação quanto à sua 

relação do trabalho com a vida familiar e com as condições de trabalho. 

 

 

 
                                                 
2 Ver Anexo II 
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Quadro 6 

Relação entre Habilitações/Formação e os Indicadores de Satisfação Profissional  

 

Indicadores  

(do grau de Satisfação Profissional com …) 

Habilitações/Formação 

O seu emprego actual -.09 

O progresso global da sua carreira até agora -.72 

As perspectivas futuras da sua carreira -.00 

As relações no trabalho -.10 

A relação do trabalho com a sua vida familiar -.16** 

A relação do trabalho com actividades de lazer -.06 

As condições de trabalho -.13* 

Nota: *p<.05 e **p<.01 

 

Para a análise da relação entre os anos de permanência dos colaboradores na 

organização e as escalas QVT e de Satisfação Profissional, utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Spearman, uma vez o teste de normalidade ter demonstrado que a variável 

anos de permanência na organização se afasta de uma distribuição normal3.  

No Quadro 7 apresentam-se os valores das correlações encontrados entre as variáveis, 

anos de permanência do colaborador na organização, QVT e Satisfação Profissional. As 

correlações são baixas (próximas de zero) e não significativas, sendo negativas as 

correlações entre os anos de permanência na organização e as escalas de Importância 

QVT e Satisfação Profissional. Pode-se, assim, afirmar não haver relação entre o tempo 

que o indivíduo permanece na organização e a percepção da QVT, bem como com a 

Satisfação Profissional. 

 
Quadro 7 

Relação entre Anos de Permanência na Organização, e as Escalas QVT e Satisfação 
Profissional  

  
Escalas  Permanência na organização 

Importância de QVT -.08 

Frequência QVT .07 

Satisfação Profissional  -.03 

 

                                                 
3 Ver Anexo III 
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No Quadro 8 apresentam-se as correlações obtidas entre os anos de permanência na 

organização e os indicadores de Satisfação Profissional, verificando-se que as 

correlações com os indicadores “perspectivas futuras da sua carreira” e “relação do 

trabalho com a sua vida familiar” apresentam uma relação significativa. A relação entre 

os de permanência na organização e o indicador relação do trabalho com a vida familiar 

(.16) pode indicar uma maior abertura por parte da organização à vida familiar do 

colaborador. Já a relação entre os anos de permanência da organização e o indicador 

“perspectivas de futuro da sua carreira” é negativa (-.21), o que parece indicar que os 

indivíduos que estão há menos tempo na organização, parecem ter menos perspectivas 

de futuro da sua carreira. 

 

Quadro 8 
Relação entre Anos de Permanência na Organização e Indicadores de Satisfação 

Profissional 
 

Indicadores  

(do grau de Satisfação Profissional com …) 

Anos de Permanência na 

Organização  

O seu emprego actual -.03 

O progresso global da sua carreira até agora -.04 

As perspectivas futuras da sua carreira -.21** 

As relações no trabalho -.05 

A relação do trabalho com a sua vida familiar .16** 

A relação do trabalho com actividades de lazer .09 

As condições de trabalho -.08 

Nota:  **p<.01 

 
 

Procedeu-se, ainda, à aplicação do método de análise classificatória hierárquica 

ascendente4, com o objectivo de identificar as semelhanças entre os itens da 

escala Frequência QVT e os indicadores de Satisfação Profissional, não se tendo 

considerado relevante a aplicação do método ao nível da escala Importância QVT dados 

os resultados obtidos (Quadros 4, 5 e 7). Para tal, apresenta-se o Dendrograma (Figura 

1) resultante da aplicação deste método com o modelo (coeficiente de correlação de 

Spearman, critério de ligação completa).  

                                                 
4 Ver Anexo IV 



 

 

Os itens estão organizados em 

de análise de conteúdo, as seguintes 

família-trabalho e actividades de laz

organizacional em relação 

trabalho”/condições físicas (classe 3); Satisfação 

trabalho (classe 4); Existência de relações no trabalho (classe 5)

(classe 6); Reconhecimento profissional (classe 

8); Segurança e saúde no trabalho (classe 9

segurança e saúde no trabalho (classe 

desenvolvimento pessoal (classe 11

perspectivas da carreira 

Desenvolvimento de competências pes

 

 

 

 

 
 Figura1. Dendrograma 
         

 

 

Figura 1. Dendrograma  
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Os itens estão organizados em catorze classes (Quadro 9), tendo-se identificado

seguintes designação atribuídas aos grupos de itens

trabalho e actividades de lazer (classe 1); Disponibilidade/

em relação à vida familiar (classe 2); Satisfação com “

condições físicas (classe 3); Satisfação com família, lazer e relações no 

trabalho (classe 4); Existência de relações no trabalho (classe 5); Apoio da família 

; Reconhecimento profissional (classe 7); Desempenho (o que se faz

ça e saúde no trabalho (classe 9); Suporte organizacional ao nível da 

segurança e saúde no trabalho (classe 10); Suporte organizacional 

senvolvimento pessoal (classe 11); Satisfação com o emprego, progressão e 

 (classe 12); Benefícios/remuneração (classe 13

Desenvolvimento de competências pessoais e profissionais (classe 14).  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se identificado, a partir 

ão atribuídas aos grupos de itens: Balanço 

er (classe 1); Disponibilidade/suporte 

“as condições de 

com família, lazer e relações no 

; Apoio da família 

o que se faz) (classe 

e organizacional ao nível da 

); Suporte organizacional em relação ao 

go, progressão e 

remuneração (classe 13) e 
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Quadro 9 
 Itens por Classes  

(Análise Classificatória Hierárquica Ascendente) 
 

Itens  Classes 

38- Ter disponibilidade para a família 
40- Não haver interferência do trabalho com a minha vida pessoal 
41- Ter um horário de trabalho que permita dar apoio à família  
42- Ter oportunidades na empresa para conciliar o trabalho e a família  
45- Conseguir equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal 
46- Realizar outras actividades fora do meu horário de trabalho 
47- Dispor de tempo para a minha vida pessoal 
48- Ter tempo para estar com os meus amigos  
49- Ter tempo para actividades de lazer 
50- Ter tempo para praticar uma actividade física  

1 

Balanço família-trabalho e actividades de lazer 

39- Poder trocar de horário com colegas para dar apoio à família  
43- Haver compreensão por parte da empresa em relação aos assuntos 
familiares 
44- Haver sensibilidade na empresa para lidar com as necessidades dos 
filhos 

2 

Disponibilidade/suporte organizacional em relação à vida familiar  

51- Ter boas condições físicas no local de trabalho 
54- Ter um ambiente físico e espaço de trabalho adequados 
55- Ter equipamento e material adequados 
- Indicador  “as condições de trabalho”  

3 

Satisfação com as condições de trabalho/condições físicas 

- Indicador “a relação do trabalho com a sua vida familiar” 
- Indicador “a relação do trabalho com actividades de lazer” 
- Indicador “as relações no trabalho”  

4 

Satisfação com a vida familiar, lazer e relações no trabalho 

29- Ter uma boa relação com os colegas 
30- Ter uma boa relação com a chefia  
31- Estar bem integrado no grupo de pessoas com quem trabalho 
32- Haver boa disposição e humor no ambiente de trabalho  
33- Sentir que os trabalhadores de diferentes idades são respeitados  

5 

Existência de relações no trabalho 

37- Ter apoio da minha família para o trabalho que faço  6 
Apoio da família 

17- Ter reputação profissional 
18- Ocupar um lugar de maior responsabilidade  
19- Consolidar a posição profissional que consegui 
20- Ser reconhecido e valorizado pela empresa 
21-Ser reconhecido e valorizado pelos meus colegas  
22- Saber que o meu esforço é reconhecido 
23- Sentir que a minha chefia valoriza o meu trabalho 

7 

Reconhecimento profissional 

1- Realizar tarefas diversificadas 
2- Ser criativo no meu trabalho 
3- Saber que o meu trabalho é um contributo para os resultados a atingir 
4- Ter autonomia no trabalho 
5- Ter flexibilidade nas tarefas que desempenho 
6- Gostar de tarefas e das funções que desempenho 
7- Ter tarefas estimulantes e desafiantes 
8- Utilizar várias das minhas capacidades no trabalho 
9- Ter oportunidades de desenvolver competências profissionais 

8 

Desempenho (o que se faz) 

52- Ser-me proporcionado um bom seguro de saúde  
53- Ter acesso a um gabinete de medicina no trabalho  

9 

Segurança e saúde no trabalho  

56- Ter boas condições de higiene e saúde no trabalho 
57- Existir preocupação com a segurança dos trabalhadores 
58- Existir um regulamento e normas de segurança e higiene  
59- Existir preocupação com a prevenção dos acidentes de trabalho 
60- Ter apoio técnico na aplicação de novos métodos e tecnologias no 
trabalho 

10 

Suporte organizacional ao nível da segurança e saúde no trabalho 

34- Sentir que há justiça e transparência no acesso à formação 
profissional  
35- Sentir que há justiça e transparência nas oportunidades de promoção 
36- Sentir que a organização ajuda os trabalhadores a desenvolver o seu 
potencial  

11 

Suporte organizacional em relação ao desenvolvimento pessoal 

- Indicador “o seu emprego actual” 
- Indicador “o progresso global da sua carreira até agora” 
- Indicador “as perspectivas futuras da sua carreira”  

12 

Satisfação com o emprego, progressão e perspectivas de carreira 

24- Ter regalias e incentivos adicionais além do salário  
25- Ter possibilidades de progredir economicamente na carreira 
26- Saber que posso ser promovido 
27- Ter segurança económica e estabilidade no emprego  
28- Ter uma remuneração adequada 

13 

Benefícios/remuneração 

10- Ter oportunidade de adquirir formação profissional 
11- Ter oportunidade de me desenvolver pessoalmente  
12- Ter oportunidade de aplicar a formação que adquiri 
13- Ter oportunidade para mostrar as minhas competências  
14- Fazer reciclagens para me manter actualizado 
15- Desenvolver competências que possa aplicar noutras funções  
16- Ter acesso a novas tecnologias e/ou à inovação tecnológica  

14 

Desenvolvimento de competências pessoais e profissionais 
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Esta análise parece evidenciar que os indicadores de Satisfação Profissional se 

organizaram em classes diferentes dos itens da escala Frequência QVT. Apenas o 

indicador “as condições de trabalho” aparece agrupado com itens da escala Frequência 

QVT relacionados com esse mesmo indicador, a saber: “ter boas condições no local de 

trabalho”, “ter um ambiente físico e espaço de trabalho adequados” e “ter equipamentos 

e material adequados”. 

Os resultados anteriormente apresentados vão no sentido de destacar os indicadores de 

Satisfação Profissional relacionados com domínios da vida extra profissional (mais 

especificamente, a vida familiar e as actividades de lazer), como sendo os que 

apresentam uma relação mais forte com a percepção de Frequência QVT. Apesar do 

método de análise classificatória não evidenciar esta relação, também parece 

interessante notar que várias classes se relacionam, sobretudo, com a vida familiar e as 

actividades de lazer dos indivíduos. Assim, a classe 1 agrega itens que se reportam 

muito claramente ao equilíbrio entre a saliência das actividades família, lazer e trabalho, 

a classe 2 inclui itens que se reportam ao apoio da organização relativamente à vida 

familiar dos colaboradores, a classe 4 agrega os três indicadores de satisfação com a 

vida familiar, as actividades de lazer e as relações no trabalho, e na classe 6 traduz-se no 

ter apoio da família para o desempenho da actividade profissional (item 37). 

De referir ainda que, à semelhança destes indicadores, os indicadores “o seu emprego 

actual”, “o progresso global da sua carreira até agora” e “as perspectivas futuras da sua 

carreira” constituem um grupo de itens que se define pela classe 12, traduzindo a 

relação entre a actividade profissional desempenhada e a progressão/perspectivas de 

desenvolvimento da carreira do indivíduo.  
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4. DISCUSSÃO  

 

O presente estudo procurou explorar a relação entre a QVT, avaliada através do 

Inventário sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, e indicadores de Satisfação 

Profissional, incidindo-se também na relação com as variáveis demográficas 

Habilitações/Formação e anos de permanência na organização.  

 

Os resultados apresentados parecem corroborar a hipótese de investigação H1: Quanto 

maior a percepção de qualidade de vida no trabalho, maior a satisfação profissional dos 

colaboradores. Isto é, o aumento da frequência QVT leva ao aumento de Satisfação 

Profissional, em especial à satisfação com domínios como a vida familiar e actividades 

de lazer. 

A hipótese H2 “Quanto mais anos de permanência dos colaboradores, maior a 

percepção de qualidade de vida no trabalho”, não se verificou. Embora também não se 

tenha verificado a hipótese H3 “Quanto mais anos de permanência dos colaboradores na 

organização, maior a satisfação profissional”, os resultados demonstram que quanto 

menos anos de permanência na organização, menor parece a satisfação dos 

colaboradores relativamente às suas perspectivas de carreira. Poder-se-á, neste caso, 

atribuir o significado ao reconhecimento que o indivíduo tem, actualmente, das 

perspectivas de carreira como dependendo mais dos seus próprios desenvolvimento, 

actualização e empregabilidade do que da organização em que se encontra a trabalhar. 

Por outro lado, os resultados parecem também evidenciar que quanto mais anos de 

permanência na organização, maior é a satisfação dos colaboradores relativamente à 

relação trabalho-família. Este dado pode apontar para a necessidade das organizações 

serem cada vez mais receptivas aos problemas dos indivíduos e às responsabilidades 

dos próprios colaboradores fora do local de trabalho. 

 

Relativamente à hipótese de investigação H4 “Quanto mais habilitações/formação dos 

colaboradores, maior a percepção de qualidade de vida no trabalho”, não se verificou, já 

que os resultados apontam para a não existência de relação entre estas duas variáveis. 

Contudo, o mesmo não parece ocorrer em relação à hipótese H5 “Quanto mais 

habilitações/formação dos colaboradores, maior a percepção de satisfação profissional”, 

já que os resultados apontam para uma relação negativa, que se pode traduzir na 

diminuição da satisfação profissional, principalmente nos domínios de relação com a 
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vida familiar e condições de trabalho, quando os indivíduos têm mais habilitações 

literárias. Este resultado pode, eventualmente, reflectir as características sociais dos 

indivíduos actualmente licenciados em Portugal – a falta de oportunidades de muitos 

indivíduos já formados na mesma área, leva à existência de muita procura e pouca 

oferta de trabalho. Este facto, obriga os licenciados a procurarem outros empregos, em 

que muitas vezes não aplicam as competências adquiridas e em que não há condições de 

trabalho nem reconhecimento profissional. Por outro lado, o maior nível de habilitações 

relacionada com um menor nível de satisfação em relação ao balanço trabalho-família, 

pode também reflectir, em indivíduos com maior nível académico, a não disponibilidade 

de tempo e de oportunidade de desenvolvimento do papel familiar dada a ocupação de 

funções com um maior grau de exigência e de responsabilidade.  

 

Os resultados tendem, assim, a evidenciar que o indicador “a relação do trabalho com a 

vida familiar” é o que mais se relaciona com a frequência de ocorrência da QVT, 

resultados já encontrados em Saraji e Dargahi (2006), sendo este mesmo indicador o 

que revela ter uma maior relação com os anos de permanência na organização e com o 

nível de formação. Este dado pode, assim, traduzir o facto do papel na família ser cada 

vez mais valorizado pelos colaboradores.  

Como foi referido, na literatura evidencia-se a relação entre a QVT e vários domínios da 

satisfação, como por exemplo, satisfação da vida social, satisfação familiar, satisfação 

nos tempos livres, satisfação económica (Sirgy, et al. 2001). O trabalho e a família são 

temas que têm aumentado de importância na sociedade contemporânea -  estudos 

(Stevanovis & Rupert, 2009) têm evidenciado que as experiências enquanto trabalhador 

afectam mais a vida familiar, do que a vida familiar afecta as experiências profissionais. 

No entanto, algumas vezes o grau de investimento emocional e de envolvimento 

interpessoal necessários ao desempenho profissional, é influenciado pela vida familiar 

(Stevanovis & Rupert, 2009). De acordo com o modelo de stress trabalho-família, que 

tenta explicar como o trabalho influencia a vida familiar, refere que a experiência de 

trabalho produz mudanças ao nível das atitudes, capacidades, ideias, princípios, valores 

e comportamentos, que se vão manifestar em outros domínios da vida, como por 

exemplo, a vida familiar (Stevanovis & Rupert, 2009).  

Com a teoria de desenvolvimento da carreira de Super (1950), as escolhas associadas à 

carreira passaram a ser vistas como algo dinâmico, produto de uma série de pequenas 

decisões, em vez de uma única e imutável decisão (Oliveira, Guimarães & Coleta, 
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2006), tendo forte influência no desenvolvimento da carreira factores socio-económicos, 

tecnológicos e ambientais, tais como a família, comunidade, sociedade e economia. O 

autor defende também que o indivíduo, ao longo da vida, desempenha cinco papéis: 

trabalho, família, tempos livres, estudo e comunidade, dependendo a 

importância/saliência atribuída a estes papéis da fase de desenvolvimento da carreira em 

que o indivíduo se encontra (crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e 

declínio) (Oliveira, Guimarães & Coleta, 2006). 

A importância da vida familiar traduzida pelos resultados obtidos no presente estudo, 

chama também a atenção para a influência nas escolhas de carreira dos indivíduos. 

Sendo que os colaboradores necessitam de fazer escolhas profissionais que muitas vezes 

levam para segundo plano a família, podem também levar à insatisfação e baixa de 

produtividade dos mesmos. Neste sentido, visto que a qualidade de vida no trabalho 

pode ser definida como um conjunto de técnicas que se podem implementar nas 

organizações com o objectivo de melhorar o ambiente e as condições de trabalho 

(Rafael & Lima, 2008a; Rose, Beh, Uli, & Idris, 2006; Saraji & Dargahi 2006; 

Vasconcelos, 2001), as organizações devem cada vez mais contribuir para o equilíbrio 

entre o trabalho e a vida familiar dos colaboradores. Por outro lado, as mudanças 

recentes no mundo do trabalho, na sociedade e no domínio familiar têm tornado menos 

evidentes as fronteiras entre o trabalho e a família, acentuando-se a necessidade das 

organizações desenvolverem políticas e práticas de recursos humanos que tenham 

atenção a este aspecto. 

 

Os resultados obtidos parecem também evidenciar a necessidade de estudar o tema QVT 

e Satisfação Profissional contextualizados numa organização, como aliás foi 

inicialmente pensado para o desenvolvimento da monografia. Foi proposto a uma 

empresa da área da segurança a colaboração na recolha de uma amostra, o que por 

vários motivos não chegou a ser possível concretizar. A pertinência do estudo da QVT 

ser realizado numa organização específica deve-se ao facto da QVT ser um constructo 

multidimensional que é influenciado pelo indivíduo, mas também por aspectos micro e 

macro organizacionais (Rose, Beh, Uli, & Idris, 2006; Vasconcelos, 2001). A obtenção 

de dados com amostras contextualizadas e mais homogéneas poderá contribuir para uma 

análise mais clara da influência da crise que actualmente se vive nas organizações e, 

desta forma, como esta mesma crise influencia a percepção da Frequência QVT. Por 

exemplo, e no que concerne a empresa da área de segurança referida, constatava-se com 
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frequência que os colaboradores manifestavam o facto de ter emprego como algo que já 

traduzia para eles qualidade de vida no trabalho e, consequentemente alguma 

possibilidade de progredir na carreira. Nesta sequência, tinha-se como objectivo na 

proposta de investigação inicial, obter resultados que pudessem estabelecer algum 

paralelo entre a teoria das dimensões da QVT (Walton, 1975) e a teoria de motivação de 

Maslow. 

Outro aspecto que o estudo parece destacar, relaciona-se com o aperfeiçoamento do 

Inventário Qualidade de Vida no Trabalho – Versão para investigação. Os resultados 

confirmam que as respostas à escala Importância QVT não traduzem o significado 

pretendido pelo que a sua eliminação poderá constituir um contributo para o 

desenvolvimento do instrumento de medida, e simultaneamente proporcionar uma 

aplicação de menor custo a nível de tempo dispendido e de motivação para os 

participantes. 
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