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Resumo 

A presente investigação tem como objetivo estudar a relação entre o enriquecimento 

trabalho-família e o compromisso afetivo, bem como o papel interactivo do género 

nessa relação. Mais especificamente pretende-se compreender se o género influência a 

relação entre o enriquecimento trabalho-família e o compromisso e, ainda, como se 

expressa essa influência. Para tal, procedeu-se à aplicação de um questionário numa 

amostra de 1885 indivíduos pertencentes a uma entidade bancária portuguesa. Os 

resultados obtidos foram ao encontro do previsto teoricamente e, neste sentido, 

observou-se que o enriquecimento explica cerca de 22% do compromisso afetivo 

percecionado pelos sujeitos, e ainda que no caso das mulheres esta relação é mais forte. 

De uma forma geral, os resultados permitem salientar o papel indispensável do 

enriquecimento trabalho-família para assegurar a relação afetiva dos trabalhadores com 

a empresa, bem como a necessidade de repensar as formas do trabalho tradicional. 

 

Palavras-chave: Enriquecimento Trabalho-Família; Compromisso Afetivo; Género 
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Abstract 

This research would study the relationship between work-family enrichment and 

affective commitment, and the interactive role of gender in this relationship. More 

specifically, our goal is to understand if there is influence of the gender in the 

relationship between work-family enrichment and affective commitment, and moreover 

how to express this influence. To achieve these goals, we proceeded to a questionnaire 

on a sample of 1885 individuals belonging to a Portuguese Bank. The results were 

supported by the theory and like was predicted, it was observed that the enrichment 

explains about 22% of the perception of affective commitment, and that this relationship 

is stronger for women. Generally, the results underline the crucial role of work-family 

enrichment in explain employees’ affective commitment toward organization, as well as 

the need to rethink the traditional practices of work. 

 

Keywords: Work-family enrichment, affective commitment, gender
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I. Introdução 

As mudanças demográficas, tecnológicas e organizacionais atuais fizeram a 

interface trabalho-família uma área pertinente de preocupação para estudiosos e 

profissionais. Estas mudanças trouxeram novos desafios para os trabalhadores do século 

XXI, que passaram a ter de gerir mais eficazmente as responsabilidades do trabalho e da 

família, uma vez que aumentam as exigências de tempo e as pressões de ambos os 

papéis. Sabendo que a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo são cruciais para o 

bom funcionamento de uma organização, visto que esta é composta de pessoas, 

surgiram vários programas tendo em vista tornar o indivíduo o foco principal. Para o 

efeito, as organizações têm-se focado na redução das incompatibilidades entre os papéis 

do trabalho e da família, ou seja, conflito trabalho-família (CTF) (Bhargava & Baral, 

2009). 

 Os papéis trabalho e família nem sempre colidem um com o outro, eles chegam a 

influenciar-se positivamente um com o outro. Ou seja, os efeitos dos recursos 

organizacionais trabalho-família podem também ser vistos à luz de enriquecimento 

(Sieber, 1974), em que os múltiplos papéis não são necessariamente uma sobrecarga de 

tempo e energia de um indivíduo, mas em vez de isso uma influência positiva no seu 

bem-estar e qualidade de vida. Assim, os recursos organizacionais oferecidos aos 

colaboradores para os ajudar na gestão do tempo entre os domínios trabalho e família 

podem enriquecer a capacidade dos indivíduos gerirem os dois papéis e usufruírem das 

influências positivas que daí advém. Desta forma, os recursos organizacionais que 

permitem a conciliação trabalho-família traduzem-se em resultados organizacionais e 

individuais (para o próprio) não só através da diminuição do CTF, mas também através 

do aumento do enriquecimento trabalho-família (ETF), facilitação, spillover positivo e 

valorização (Odle-Dusseau, Britt & Shortridge, 2012). Ao longo dos anos, foi possível 
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encontrar um crescente número de estudos sobre enriquecimento trabalho-família, que 

foram conduzidos principalmente no contexto ocidental. 

 No presente estudo, irá ser analisado o lado positivo desta temática, privilegiando o 

conceito de enriquecimento. O equilíbrio trabalho-família tem importantes implicações 

para os indivíduos, organizações e para a sociedade em geral. Sendo um tema essencial 

pelas suas múltiplas ligações a variáveis organizacionais contribuíndo para melhorar o 

contexto de trabalho. Entre essas variáveis encontram-se intenções de turnover, 

burnout, satisfação no trabalho, engagement, compromisso afetivo (Allen, 2001). Mas 

também devido às consequências não relacionadas com o trabalho, como satisfação 

geral, qualidade de vida e bem-estar físico geral. Desta forma, Higgins, Duxbury e 

Irving (1992) sugerem que as organizações repensem alternativas ao modo tradicional 

do trabalho, de forma a aumentar o ETF. 

Neste sentido, considera-se oportuno e interessante analisar a relação entre o ETF e 

o compromisso afetivo. Sendo este último constructo de extrema importância não só 

para o sucesso da organização, uma vez que reduz os comportamentos de abandono 

relativamente a esta, e como tal aumenta e eficácia e a produtividade da mesma (Hunt e 

Morgan, 1994), mas também para o bem-estar geral do indivíduo. 

Por outro lado, o compromisso para com o trabalho desempenha um papel 

importante no processo de desenvolvimento da carreira; um indivíduo que não está 

interessado ou comprometido com o papel do trabalho pode não desenvolver as atitudes 

e conhecimentos que constituem maturidade de carreira (Super, 1983). Além disso, 

Greenhaus e Simon (1976) defendem que os indivíduos que se autoavaliam com altos 

níveis de compromisso para trabalhar veem a sua ocupação preferida mais 

favoravelmente, explorando as oportunidades de trabalho em maior detalhe do que 

aqueles com baixos níveis de compromisso (Greenhaus & Sklarew, 1981). 
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Neste estudo será utilizado o modelo de Greenhaus e Powell (2006) com base na 

teoria da troca social de Blau (1964), bem como a definição de Meyer e Allen (1991) 

para o compromisso afectivo e ainda a teoria do género, com o objetivo de analisar o 

papel que o género tem na relação entre o ETF e o compromisso afetivo dos indivíduos 

em relação à sua organização. 

Embora se trate de um estudo exploratório, um contributo desta investigação é o 

seu carácter empírico que permite fornecer suporte para a concetualização do ETF e a 

sua influência no compromisso afetivo percecionado pelos colaboradores em relação à 

sua organização. Procurando ainda perceber como actua o papel moderador do género 

nesta relação.  

Por último, mas não menos importante, destacar que este estudo ao incidir sobre 

trabalhadores em Portugal é também um contributo importante, uma vez que o nosso 

país apresenta já algumas práticas para aumentar o ETF. Contudo, este conceito ainda 

não está muito desenvolvido, existindo poucos estudos com esta população. A 

compreensão desta relação é crucial para as organizações entenderem como as suas 

práticas e políticas relativas ao ETF influenciam o seu sucesso. 

 

II.  Enquadramento Teórico 

Enriquecimento Trabalho - Família 

Na investigação sobre a relação entre o trabalho e a família predomina a visão do 

conflito, o qual se refere à situação na qual a pressão dos papéis do trabalho e da família 

são mutuamente incompatíveis, isto é, a participação num papel torna difícil a 

participação no outro papel (Greenhaus & Beutell,1985).  

No entanto, Greenhaus e Powell (2006) adoptando a teoria de Sieber (1974) 

destacaram a possibilidade das pessoas ganharem diversos benefícios ao participarem 
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em vários papéis, tais como maior leque de recompensas, menor pressão num 

determinado papel devido ao efeito tampão dos outros papéis, maior valorização do 

status e enriquecimento da personalidade (por exemplo, uma maior flexibilidade, maior 

tolerância das diferenças). Deste modo, consideraram que poderia existir 

“enriquecimento entre o trabalho e a família quando a extensão das experiências num 

determinado papel influenciava as experiências no outro papel” (Greenhaus & Powell, 

2006, p. 73).  

O modelo de Greenhaus e Powell (2006) afirma existirem cinco categorias de 

recursos que podem ser obtidos da participação nos vários papéis: competências e 

perspetivas, isto é, competências interpessoais, competências de coping, respeito pelas 

diferenças individuais; recursos psicológicos e físicos, como por exemplo, auto-eficácia, 

otimismo e robustez; recursos de capital-social, como por exemplo, informação e 

networking; flexibilidade; e recursos materiais, como por exemplo, dinheiro e presentes. 

Estes recursos podem assim, melhorar o desempenho no outro papel, de forma direta 

(via instrumental) ou de forma indireta (via afetiva). Deste modo, podemos considerar 

que este modelo acrescenta aos modelos anteriores, a ideia que a expansão dos recursos 

gerados num papel conduzem a benefícios para um segundo papel; e como já foi 

referido, adicionam ainda a ideia que o ETF se pode fazer por duas vias, a via 

instrumental e a via afetiva. 

Os resultados que advêm deste modelo podem-se dividir em 3 categorias. 

Resultados relacionados com o trabalho, ou seja o efeito do enriquecimento no trabalho 

e em fatores relacionados com o local de trabalho (satisfação no trabalho, compromisso 

afetivo e intenções de turnover); resultados não relacionados com o trabalho, ou seja, 

resultados que se relacionam com a família ou com outros fatores não relacionados com 
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o trabalho (satisfação familiar e satisfação com a vida em geral); resultados relacionados 

com a saúde, física e mental (Greenhaus & Powell, 2006). 

A teoria da troca social de Blau (1964) sugere que todas as relações socias, 

inclusive as relações laborais baseiam-se na confiança mútua. E trocas sociais com 

sucesso conduzem à confiança de ambas as partes. Este autor definiu uma relação de 

troca social como envolvendo obrigações não especificadas, em que há favores que 

criam obrigações futuras difusas. Segundo Gouldner (1960), por outro lado, as ações 

benéficas que a organização tem para com os trabalhadores contribuem para o 

estabelecimento de um intercâmbio que cria obrigações para os colaboradores de 

retribuir de forma positiva. Tendo como base estes argumentos, pode-se concluir que a 

perceção de apoio e de justiça por um agente organizacional deve influenciar o 

compromisso organizacional, sendo que a confiança tem consistentemente apresentado 

uma relação positiva com o compromisso organizacional (Neves & Caetano, 2006).  

No caso dos resultados relacionados com o local de trabalho, a teoria de Blau 

(1964) sobre a troca social, explica que quando um trabalhador compreende que a sua 

organização o ajuda a integrar os dois principais papéis da sua vida, este sente-se 

“obrigado” a retribuir com atitudes favoráveis no seu trabalho e na sua organização.  

Compromisso Afetivo 

Nesta sequência, surge o conceito de compromisso organizacional. Atualmente, as 

organizações valorizam o compromisso dos seus colaboradores, uma vez que este reduz 

os comportamentos de saída da organização, tais como o absentismo e o turnover, o que 

consequentemente aumenta a eficácia e a produtividade (Hunt & Morgan, 1994).  

Em primeiro lugar, torna-se cada vez mais evidente que o compromisso é uma 

construção complexa e multifacetada. Ao longo dos tempos, vários teóricos tentaram 

definir este conceito. O conceito de compromisso no local de trabalho é ainda um 
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conceito desafiante nas áreas de gestão, comportamento organizacional e gestão de 

Recursos Humanos (Cohen, 2003). Sendo hoje reconhecido que o compromisso pode 

assumir diferentes formas consoante o contexto em que é estudado (Meyer, Allen, & 

Smith, 1993). 

O compromisso organizacional tem sido geralmente definido como "a força de 

identificação e o envolvimento de um indivíduo com uma determinada organização” 

(Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974 p. 604). 

Nos últimos 20 anos, tem prevalecido no estudo do compromisso organizacional a 

teoria tri-dimensional de Meyer e Allen (1991). Nela se identificam três áreas distintas 

na definição de compromisso organizacional: o compromisso como ligação afetiva à 

organização; compromisso como um custo associado percebido em deixar a 

organização; e compromisso como uma obrigação de permanecer na organização. 

Sendo estes respectivamente, compromisso afetivo, de continuidade (instrumental) e 

normativo. Isto é, colaboradores com um forte compromisso afetivo permanecem na 

organização porque eles querem; aqueles com um forte compromisso instrumental 

permanecem porque precisam; e aqueles com um forte comprometimento normativo 

permanecem porque eles sentem que devem fazê-lo (Meyer, Allen, & Smith, 1993). 

Para estas três abordagens, é comum a visão de que o compromisso organizacional é um 

estado psicológico que caracteriza a relação do colaborador com a organização e tem 

implicações para a decisão de continuar membro da organização ou não (Meyer & 

Allen, 1991).  

Este estudo irá analisar, somente, a faceta afetiva do compromisso, uma vez que o 

compromisso de continuidade e o compromisso normativo contemplam características, 

tais como o sentimento de obrigação e questões monetárias que não são relevantes neste 

caso. Para além disso, é o compromisso afetivo que pressupõe uma ligação emocional e 
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identificação com os valores organizacionais e metas; consequentemente, o trabalhador 

deseja ficar na organização e esta atitude promove a execução de tarefas e 

comportamentos de cidadania organizacional (Meyer, Allen, & Smith, 1993; Chambel 

& Castanheira, 2012).  

Segundo Organ e Ryan (1995) os colaboradores comprometidos com a organização 

envolvem-se mais frequentemente em situações extra-papel e em comportamentos 

criativos e de inovação, essenciais para a componente competitiva da organização. 

Wayne, Randel e Stevens (2006) no seu estudo utilizaram uma amostra de 167 

funcionários (114 mulheres e 53 homens) de uma empresa de seguros nos Estados 

Unidos onde foi avaliada a relação individual (isto é, as identidades do trabalho e da 

família), a família (apoio emocional e instrumental), e os antecedentes organizacionais 

do enriquecimento trabalho-família e família-trabalho. Estes autores analisaram 

também, a relação entre o enriquecimento e o compromisso organizacional e as 

intenções de turnover. Este estudo revelou que a identidade com o trabalho relaciona-se 

positivamente com o ETF e a identidade com a família predizia positivamente o 

enriquecimento família-trabalho (EFT). Além disso, a identidade com o trabalho prediz 

significativamente e positivamente o compromisso (afetivo, normativo e de 

continuidade) e negativamente intenções de turnover. Estas evidências podem ser 

explicadas pelo fato dos colaboradores entenderem que as suas chefias apoiam as suas 

tentativas para equilibrar o trabalho e a família, conduzindo a um maior compromisso 

afetivo por parte destes e consequentemente diminuição de turnover. Os autores 

sugerem que caso, estes dados sejam corroborados por estudos futuros, as organizações 

deveriam investir os seus recursos no desenvolvimento de uma cultura organizacional 

de suporte às famílias dos colaboradores, em vez das habituais políticas e programas 

formais.  
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Cumulativamente, o estudo de McNall, Nicklin & Masuda (2010) fornece uma 

revisão quantitativa da relação entre ETF e EFT, bem como a variedade de 

consequências utilizando o modelo de enriquecimento trabalho-família de Greenhaus e 

Powell (2006). Este estudo teve o intuito de analisar a relação entre as duas direcções do 

enriquecimento, revelou que ambas as direções (ETF e EFT) se relacionam 

positivamente com resultados associados ao trabalho, especificamente satisfação no 

trabalho e compromisso afectivo. Estes resultados são consistentes com o modelo de 

Greenhaus e Powell e com a teoria da troca social de Blau (1964). 

Tendo em conta estas evidências, foi criada a seguinte hipótese: 

Hipótese 1: A perceção dos empregados acerca do enriquecimento trabalho-família que 

têm na organização em que trabalham, relaciona-se positivamente com o seu 

compromisso afetivo para com essa organização. 

Papel Moderador do Género 

Devido à afluência das mulheres na força de trabalho especialmente desde 1980, e 

as consecutivas mudanças nas expetativas do papel do género na vida familiar, o estudo 

do género em relação às questões trabalho-família tem sido objeto de maior atenção na 

literatura (Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux, & Brinley 2005). Para entender como os 

homens e as mulheres experimentam a interface de trabalho-família, é essencial fazer a 

distinção entre o termo sexo, que se refere às categorias binárias de masculino e 

feminino, e do termo género, que se refere às implicações psicossociais de ser homem 

ou mulher (Powell & Greenhaus, 2010). 

Os papéis do género consistem em crenças tradicionais sobre os comportamentos 

mais adequados para os membros de cada sexo (Deaux & LaFrance, cit, por Powell & 

Greenhaus, 2010), ou seja, as normas estabelecidas para os papéis que homens e 

mulheres devem enfatizar. Os estereótipos de género consistem em crenças tradicionais 
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sobre os traços psicológicos que são característicos dos membros de cada sexo (Kite, 

Deaux, e Haines, cit. por Powell & Greenhaus, 2010). Os papéis de género e 

estereótipos são estimulados na infância, pelos processos de socialização de género e 

reforçados durante a vida adulta pelos processos de confirmação. Assim, numa 

perspetiva mais tradicional, os homens consideram o seu papel no trabalho mais 

importante e o seu papel familiar como menos importante, ao contrário das mulheres. E 

ambos, homens e mulheres, vão tomar decisões sobre como distribuir o seu tempo e 

energia entre o trabalho e a família de acordo com essas “prioridades” (Powell & 

Greenhaus, 2010). 

Tendo como base a teoria de suporte social tem sido sugerido que os homens 

beneficiam principalmente de fontes de suporte baseadas no trabalho, ao contrário das 

mulheres, que dependem de fontes familiares (Leavy, 1983). Esta diferença foi atribuída 

aos valores tradicionais que podem enfatizar as relações familiares para as mulheres e as 

preocupações de trabalho para os homens. Os homens podem precisar de mais tempo no 

trabalho a fim de desenvolverem laços de apoio. As mulheres, por outro lado, podem 

não exigir tanto tempo para desenvolver tal suporte baseado no trabalho. Em vez disso, 

elas podem precisar de mais tempo do que os homens longe do trabalho para dedicar à 

família. Além disso, as diferenças de género podem ser incorporadas em modelos 

concetuais do fenómeno de apoio social (Fusilier, Ganster & Mayes, 1986). 

Segundo um estudo de Wiley (1987) os indivíduos mais comprometidos e 

envolvidos com o seu papel profissional tendem a sentir mais conflito entre o trabalho e 

a família. Nessa mesma linha, Greenhaus, Parasuraman e Collins (2001) mostraram que 

os indivíduos com baixo envolvimento com a carreira, apresentavam uma relação 

positiva baixa entre CTF e intenções de turnover. O género e a idade mostraram 
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influenciar a relação entre o CTF e a satisfação profissional (Eby, Casper, Lockwood, 

Bordeaux, & Brinley 2005).  

Uma análise da pesquisa sobre diferenças de género no compromisso 

organizacional não é conclusiva, enquanto, alguns estudos relatam que as mulheres são 

mais comprometidas do que os homens, outros sugerem que as mulheres são menos 

comprometidas do que os homens, e outros ainda não relatam diferenças de género no 

compromisso organizacional (Scandura & Lankau, 1997). 

Seguindo esta perspetiva muitas investigações estudaram a influência da oferta de 

programas por parte das organizações nas atitudes e perceções dos colaboradores. Tais 

investigações demonstraram que a oferta de programas que facilitem o papel da família 

afeta as atitudes dos trabalhadores, incluindo o compromisso organizacional e a 

satisfação relativa ao trabalho. As políticas de RH, que incluem este género de 

programas, podem estar relacionadas com a lealdade do empregado para com a 

organização, pois a organização é percebida como um ambiente “family friendly” para 

trabalhar (Scandura & Lankau, 1997). A percepção de horários de trabalho flexíveis 

pode resultar num aumento da ligação/apego à organização e satisfação em geral por 

vários motivos. Isto ocorre porque o indivíduo percebe que a organização se preocupa 

não só com o trabalho mas também com o papel da família na vida do colaborador, esta 

percepção faz aumentar a opinião positiva do colaborador em relação ao empregador, o 

que se reflecte no compromisso organizacional e na satisfação com o trabalho. Este 

fenómeno ocorre também quando a organização oferece benefícios não ao colaborador 

mas aos familiares deste, como demonstrou o estudo de Crooker e Grover (cit. por 

Scandura & Lankau, 1997). 

Tendo ficado demonstrado que as políticas de RH afetam as atitudes dos 

colaboradores, é necessário destacar também alguns estudos que demonstram a 
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influência do género nessas mesmas atitudes. Assim sendo, Mathieu e Zajac (1990) 

sugerem que o género pode afetar a percepção do colaborador em relação ao local de 

trabalho e as suas reacções atitudinais para com a organização. Estes autores também 

sugerem, que o género pode ter impacto para os indivíduos se tornarem mais 

comprometidos com as organizações que oferecem vários tipos de oportunidades, tais 

como horários de trabalho flexíveis. Programas de cariz familiar podem ser mais 

salientes para as mulheres que devem equilibrar o trabalho e as responsabilidades 

familiares e, consequentemente enfrentar mais conflitos trabalho-família do que os 

homens (Greenhaus, Parasuraman, Granrose, Rabinowitz, & Beutell, 1989). Como foi 

referido anteriormente, a teoria do género sugere que a maioria das mulheres são 

socializadas para ver o seu papel principal como dentro da família. Assim, as mulheres 

deverão ter atitudes/comportamentos diferentes dos homens no trabalho em termos de 

compromisso organizacional e satisfação no trabalho, quando são oferecidas políticas 

relativamente à família. (Scandura & Lankau, 1997). 

Tendo em conta as conclusões dos vários estudos, e tendo como base a teoria do 

género de que as mulheres dão uma grande importância ao papel da família, pode-se 

supor que as mulheres irão valorizar as políticas e práticas da organização que 

beneficiem o papel da família. Esta suposição é também comprovada pelo estudo de 

Scandura e Lankau (1997), cujos resultados indicam que as mulheres podem ser mais 

sensíveis aos efeitos atitudinais das políticas relativas à família que a organização 

oferece, como no caso do horário flexível. O mesmo já não aconteceu para os homens, a 

existência de um sistema flexível de horas de trabalho não teve impacto diferenciado 

sobre as atitudes dos homens. Estes resultados sugerem que as mulheres podem 

valorizar mais a disponibilidade de políticas que beneficiam a família, devido aos papéis 

muitas vezes contraditórios de trabalhadora, esposa e mãe. 
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Tendo em conta todas estas evidências, surge então a segunda hipótese, analisada 

neste estudo: 

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

será moderada pelo género, de tal forma que esta relação é mais forte no caso das 

mulheres. 

 

III.  Método 

Procedimentos e Amostra 

Os dados empíricos utilizados neste estudo estão inseridos num projeto 

coordenado pela Doutora Maria José Chambel, tendo sido recolhidos numa entidade 

bancária portuguesa. O questionário em formato online foi respondido em toda a 

estrutura da organização, desde as suas sucursais em todo o país até aos serviços 

centrais. Tendo a confidencialidade sido garantida a todos os participantes. 

A amostra consiste em 1885 indivíduos, dos quais 802 (42,5%) são mulheres e 

1083 (57,5%) são homens. Relativamente ao tempo a que os indivíduos estão no banco, 

229 (12,1%) estão há menos de 5 anos, 385 (20,4%) estão na organização entre 5 e 10 

anos, 630 (33,4%) estão na organização entre os 10 e os 20 anos, e 641 (34%) entre 20 e 

30 anos. 

Medidas 

Enriquecimento trabalho-família 

A escala utilizada para medir este constructo foi a de Carlson, Kacmar, Wayne & 

Grzywacz (2006). Tendo sido pedido aos inquiridos que refletissem sobre a relação 

entre o seu trabalho e a sua família. Mais especificamente na influência positiva que 

pode ocorrer entre estes dois domínios da sua vida. Este constructo era medido através 
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de 9 itens: “O meu envolvimento com o meu trabalho ajuda-me a compreender 

diferentes pontos de vista e isto ajuda-me a ser um melhor membro da minha família”; 

“O meu envolvimento com o meu trabalho põe-me com bom humor e isto ajuda-me a 

ser um melhor membro da minha família”; “O meu envolvimento com o meu trabalho 

ajuda-me a sentir preenchido(a) como pessoa e isto ajuda-me a ser um melhor membro 

da minha família”; “O meu envolvimento com o meu trabalho ajuda-me a ganhar 

conhecimentos e isto ajuda-me a ser um melhor membro da minha família”; “O meu 

envolvimento com o meu trabalho faz-me sentir feliz e isto ajuda-me a ser um melhor 

membro da minha família”; “O meu envolvimento com o meu trabalho faz-me sentir 

realizado(a) e isto ajuda-me a ser um melhor membro da minha família”; “O meu 

envolvimento com o meu trabalho ajuda-me a adquirir competências e isto ajuda-me a 

ser um melhor membro da minha família”; “O meu envolvimento com o meu trabalho 

faz-me sentir contente e optimista e isto ajuda-me a ser um melhor membro da minha 

família”; “O meu envolvimento com o meu trabalho dá-me uma sensação de sucesso e 

isto ajuda-me a ser um melhor membro da minha família”.  

Em cada uma das nove afirmações existia uma pré-classificação, construída numa 

escala composta por 5 patamares, escalonados de “Discordo Totalmente” (1) a 

“Concordo Totalmente” (5), onde os inquiridos deveriam situar a sua opinião. Quanto 

mais elevada fosse a resposta dos colaboradores, maior a perceção que têm 

relativamente ao ETF. 

Compromisso afetivo 

Foi utilizada a escala de Meyer, Allen e Smith (1993) para medir o compromisso 

afetivo dos colaboradores em relação à organização. Nesta secção foi solicitado aos 

colaboradores que refletissem sobre a sua ligação à organização. Esta ligação foi 

demonstrada através de seis itens. Três que refletiam uma ligação positiva: “Ficaria 
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muito contente se desenvolvesse o resto da minha carreira nesta organização”; “Eu sinto 

os problemas da organização como meus”; ” Esta organização tem um elevado 

significado pessoal para mim”. Os últimos três itens que refletiam uma ligação negativa: 

“Eu não tenho um forte sentimento de pertencer à organização.”; “Eu não me sinto 

como «fazendo parte desta família» na organização”; “Eu não me sinto «ligado 

emocionalmente» à organização”. 

Em cada uma das seis afirmações existia uma pré-classificação, construída numa 

escala composta por 5 níveis, desde “Discordo Totalmente” (1) a “Concordo 

Totalmente” (5), onde os inquiridos deveriam situar a sua opinião. Nos últimos 3 itens 

esta escala foi invertida para se realizar a análise estatística. Quanto mais elevada for a 

resposta dos colaboradores maior é a ligação que sentem com a organização. 

Sexo 

Os participantes indicaram se pertenciam ao sexo masculino ou feminino, sendo 

esta considerada uma variável dummy codificada em 0 e 1, respetivamente.  

Variável Controlo 

O tempo de permanência na organização tem-se revelado uma variável relacionada 

com o compromisso dos trabalhadores (Meyer e Allen, 1997). No sentido de 

controlarmos o seu efeito, considerámos o tempo que os empregados estavam no banco. 

Esta variável controlo, foi codificada: 1=menos de 5 anos; 2=entre 5 e 10 anos; 3=entre 

10 e 20 anos; e 4=entre 20 e 30 anos. 
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IV. Análise de Resultados 

Para se proceder à análise dos dados realizaram-se dois passos destintos. Num 

primeiro passo, calcularam-se os valores médios e as correlações entre as variáveis 

estudadas, com o intuito de medir o grau de associação entre as variáveis. Em seguida, 

procedeu-se à análise das regressões lineares hierárquicas, com o objectivo de verificar 

a existência de uma relação funcional entre a variável dependente – Compromisso 

Afetivo, com a variável independente – ETF (Maroco, 2007). 

Estatística Descritiva 

Iniciou-se a análise de resultados com o estudo das estatísticas descritivas, como 

pode ser verificado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Médias, desvio padrão e correlações entre as variáveis estudadas 

 
Média Desvio Padrão 1. 2. 3. 

  

1. Tempo no banco 2.89 1.01      

2. Enr. TF 3.31 .75 -.08** (.94)    

3. Compromisso Afetivo 5.80 .98 .10** .46** (.85)   

4. Género .43
a 

.50
a 

-.14** .06** -.06*   

Nota: *: p < .05. **: p < .01. 
a
: Valores sem significado estatístico visto tratar-se de 

uma variável dummy (0=Homen; 1= Mulher). Na diagonal e entre parêntesis 

apresentamos o alpha de cronbach das nossas medidas. 

 

Uma primeira leitura dos dados descritivos (Tabela 1) referentes às variáveis 

utilizadas por esta investigação, permite salientar, que em média, os inquiridos 

apresentam respostas de índole positiva. Com base nos valores médios obtidos, verifica-
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se que os colaboradores estão em média entre os 10 e os 20 anos na Organização (média 

= 2.98). Observou-se, igualmente, que os colaboradores têm, em geral, um 

compromisso afetivo bastante positivo relativamente à sua Organização, uma vez que, 

em média, pontuaram as suas respostas com um valor de 5.80 numa escala de Lickert de 

7 pontos. Observou-se igualmente, uma perceção ligeiramente positiva em relação ao 

ETF, onde a média das respostas dadas foi de 3.31 numa escala de Lickert de 5 pontos. 

Através das correlações entre as variáveis pode-se verificar que o ETF apresenta 

uma ligação negativa e significativa com a variável Tempo no Banco (r= -.08, p< .01). 

Isto significa que quanto mais tempo os colaboradores estão no banco menor é a sua 

perceção de ETF. O Tempo no Banco relaciona-se igualmente de forma negativa com a 

variável Género (r= -.14, p< .01), ou seja, o Tempo no Banco é superior no caso dos 

homens; bem como o Género e o Compromisso Afetivo (r= -.55, p< .05), mostrando 

que o Compromisso Afetivo é maior no caso dos homens. Entre a variável Tempo no 

Banco e o Compromisso Afetivo, segundo os dados da tabela de correlações, é possível 

estabelecer uma associação positivamente significativa, (r=.10, p< .01). Ou seja, o 

Compromisso Afetivo é maior consoante o tempo que o individuo está no banco. 

Relativamente ao ETF, este relaciona-se igualmente de forma positiva e significativa 

com a variável Género (r=.06, p< .01), indicando que o ETF é maior no caso das 

mulheres. Existe, também como seria de esperar, uma relação positiva e significativa 

entre o ETF e o Compromisso Afetivo (r=.46, p< .01). Pode-se também verificar, que o 

valor do Alfa de Cronbach das medidas tem um valor bastante adequado, .94 para o 

EFT e de, .85 para o Compromisso Afetivo, suportando a consistência interna das 

mesmas.  
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Teste de Hipóteses 

De forma a testar a primeira hipótese, a qual considera que a perceção dos 

empregados acerca do enriquecimento trabalho-família que têm na organização em 

que trabalham, relaciona-se positivamente com o seu compromisso afectivo para com 

essa organização, procedeu-se à realização de uma regressão linear hierárquica. 

Subjacente a qualquer regressão está a construção de um modelo de estimação, 

constituído por preditores cuja introdução no modelo poderá ser em grande parte 

controlada pelos investigadores, consoante o método de regressão múltipla utilizado. 

Neste caso, e em concreto, foi utilizado o método hierárquico, onde os preditores 

utilizados e a sua ordem de entrada no modelo dependem diretamente do cientista. Este 

método permite que a análise tenha como base, as expetativas inerentes à investigação, 

ou seja, baseando-se num modelo teórico previamente descrito, e com o objetivo de 

encontrar explicações empíricas sobre a magnitude e direção de um dado 

relacionamento, o investigador tem liberdade para definir as “regras” de construção do 

modelo de regressão a testar (Field, 2009). 

Assim sendo, num primeiro passo introduziu-se a variável controlo, Tempo no 

banco, e no segundo passo, introduziu-se variável dependente, o ETF, como pode ser 

verificado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Relação entre ETF e Compromisso Afetivo  

 ΔR
2
 Adjusted R

2
 F Beta 

1º Passo 

Tempo no Banco .01** .01 18. 16** .10** 

2º Passo 

Tempo no Banco  

 

EnrTF 

    

.22** 

 

 

.23 

 

 

279.90** 

 

.14** 

.47** 

Nota: **p<.01 

 

Como podemos observar na Tabela 2, a relação do ETF é significativo, 

contribuindo para explicar 22% do Compromisso Afetivo (ΔR
2 

=.22,), ou seja, 22% do 

Compromisso Afetivo que os indivíduos sentem em relação à organização é explicado 

pelo ETF, sendo o valor de beta também significativo (β =. 47). Deste modo a hipótese 

1 proposta neste estudo é suportada. 

Para testar a segunda hipótese, que pressupõe que a relação entre enriquecimento 

trabalho-família e o compromisso afetivo será moderada pelo género, de tal forma que 

esta relação é mais forte no caso das mulheres, começou-se por transformar a variável 

moderadora (género), anteriormente codificada em 0 e 1, em -.05 para os homens e .05 

para as mulheres. Em seguida, procedeu-se à centralização da variável independente, 

ETF, a fim de evitar a multi-colinearidade. Após estes procedimentos, realizou-se uma 

análise de regressão hierárquica, em que num primeiro passo, introduziu-se a variável 

tempo no banco; num segundo passo introduziu-se o ETF e o sexo; e num terceiro 

passo, introduziu-se a interação entre estas duas variáveis (ETF e Sexo), como pode ser 

verificado na Tabela 3. 
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Tabela 3: Moderação pelo Sexo 

 
R Square 

Change 

Adjusted R 

Square F Beta 

        1º Passo 

Tempo no Banco .10** .01 18.16** .10** 

        2º Passo 

Tempo no Banco .22** .23 191.03** .13** 

EnrCentª    .47** 

Sexo    -.07** 

           3º Passo 

Tempo no Banco .01** .24 146.63** .13** 

EnrCentª  .49** 

Sexo  -.07** 

EnrCent X Sexo
b
  .07** 

Nota: **p<.01 

ª Enriquecimento Trabalho-Família Centrado 
b 
Interação Enriquecimento Trabalho-Família Centrado e Sexo 

 

Observando a Tabela 3, pode-se verificar que a variável género interage com o ETF 

para explicar o Compromisso Afetivo, tendo um Δr
2
=.01, ou seja, esta interação 

contribui com 1%, tendo um beta significativo (β=.07), para explicar o compromisso 

afetivo dos trabalhadores. 

No sentido de observar de que forma a relação entre o ETF e o Compromisso 

Afetivo era diferente consoante o género, realizaram-se regressões separadas para os 

dois géneros e verificou-se, que no caso dos homens, a relação é de B=.55 e nas 

mulheres é de B=.72. Deste modo é suportada a segunda hipótese, que afirma que a 

relação entre ETF e o Compromisso Afetivo é mais forte para as mulheres do que para 

os homens.  
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V. Discussão 

Os resultados desta investigação contribuíram para o entendimento da relação entre 

o ETF e o compromisso afetivo; bem como permitiram destacar a importância do 

género nesta interação. As principais conclusões que se podem retirar, são que o ETF 

explica cerca de 22% do compromisso afetivo dos colaboradores; e que as mulheres 

necessitam de percecionar mais ETF para se comprometerem afetivamente. 

Desta forma a primeira hipótese foi suportada, ao verificar-se que o ETF contribui 

para explicar 22% do compromisso afetivo. Este resultado é suportado por Rousseau 

(1995), que afirma, que quando os indivíduos percecionam que a sua organização apoia 

os seus colaboradores para que estes consigam gerir tanto a sua carreira como a sua 

família, existe um aumento dos sentimentos de compromisso organizacional e moral. 

A razão das organizações tentarem aumentar o ETF, não se prende apenas com o 

seu efeito no compromisso afetivo, como ficou provado neste estudo, mas também 

pelos efeitos positivos que a percepção do ETF pode trazer, tanto em termos 

organizacionais como individuais. A Teoria da Conservação dos Recursos de Hobfoll 

(2002) demonstra que as organizações ao fornecerem recursos que permitam aos 

indivíduos gerir o seu tempo entre os dois domínios (trabalho e família), fazem 

aumentar o potencial para resultados positivos ao diminuírem a perceção de conflito, 

especificamente o CTF. Nesse sentido, os autores Odle-Dusseau, Britt e Shortridge 

(2012) comprovaram que esses recursos organizacionais alem de diminuírem o CTF, 

faziam aumentar a perceção de ETF. Kossek e Ozeki (1999) foram os primeiros a 

demonstrar sistematicamente a relação entre as políticas organizacionais formais e os 

resultados organizacionais, comprovando que as políticas de Recursos Humanos 

estavam diretamente relacionadas com atitudes no trabalho. No domínio do trabalho, os 

recursos trabalho-família incluíam não só políticas formais e benefícios disponíveis para 
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os colaboradores, mas também práticas informais como, o apoio emocional. Isto 

significa, não só, a existência formal de práticas – comportamentos e atitudes de apoio à 

família – mas também, a demonstração de apoio e suporte por parte da organização e da 

própria chefia na utilização dessas mesmas práticas por parte dos colaboradores. Allen 

(2001) demonstrou que quando os colaboradores têm a perceção deste apoio à família 

por parte da organização prevê-se o aumento das atitudes positivas no trabalho, tais 

como satisfação com o trabalho, compromisso organizacional e performance, 

diminuindo as intenções de turnover, absentismo e burnout (Kossek & Ozeki, 1999). 

Em termos individuais, esta perceção faz aumentar o bem-estar físico e afetivo do 

colaborador (Lapierre and Allen, 2006).  

A segunda hipótese proposta neste estudo, também foi comprovada. O facto de as 

mulheres necessitarem de percepcionar mais ETF, de forma a se comprometerem com a 

organização, foi também comprovado por Scandura e Lankau (1997). Estes autores 

mostraram que as políticas relativas à família, podem aumentar os níveis de satisfação e 

compromisso em geral, tanto para os homens como para as mulheres. Contudo, os 

autores foram ainda mais longe, e demonstraram que as mulheres podem ser mais 

sensíveis aos efeitos atitudinais destas políticas, como é o caso do horário flexível. O 

mesmo já não se verificou no caso dos homens, a existência de um sistema flexível de 

horas de trabalho não tem impacto diferenciado sobre as atitudes dos homens. Estes 

resultados sugerem que as mulheres podem dar uma maior valorização para a prática de 

políticas que beneficiam a família devido, como já foi referido, aos papéis muitas vezes 

contraditórios de trabalhadora, esposa e mãe. 

De uma forma geral, os resultados também mostraram que: há quanto mais tempo 

os trabalhadores estão no Banco menor perceção têm de enriquecimento trabalho-
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família; apesar do enriquecimento diminuir com o tempo no banco, o compromisso 

aumenta; os homens sentem-se mais comprometidos afetivamente com a organização;  

O facto de os resultados demonstrarem que, apesar da perceção de ETF diminuir 

com o tempo no banco, o compromisso aumenta, parece algo contraditório ao que era 

esperado. Contudo, este aumento do compromisso afetivo consoante o tempo no banco 

pode ser explicado à luz da definição de compromisso afetivo de Meyer & Allen (1991). 

Segundo, esta definição, nos estágios iniciais da entrada para uma organização, o 

compromisso dominante é o instrumental, uma vez que é necessário mais tempo e mais 

informação para o indivíduo desenvolver um nível mais profundo de compromisso, o 

afetivo (Cohen, 2007). Por outro lado estes resultados podem significar, que ao longo da 

vida do individuo, seja cada vez menor a influência do ETF para o compromisso. Ou 

então, supondo que os colaboradores que estão há mais tempo no banco são também os 

de faixa etária mais elevada, e que para estes as práticas de ETF não são tao valorizadas 

para o seu compromisso com a organização, como para os colaboradores de faixas 

etárias mais baixas. Porém, esta relação não foi analisada e poderia ser interessante 

explorar numa futura pesquisa.  

Outra das conclusões do estudo é que os homens se sentem mais comprometidos 

afetivamente com a organização. Estes resultados são suportados por outros estudos 

(Casper et al., 2002; Duxbury & Higgins 1991), que demonstraram que quando as 

mulheres percecionam conflito entre o papel do trabalho e da família o seu nível de 

compromisso diminui. Assim pode-se explicar que os homens tenham um nível superior 

de compromisso, supondo-se que na organização estudada a percepção de ETF não é 

muito elevada por parte das mulheres, levando-as a sentir conflito entre os dois papéis e 

consequentemente menor compromisso. 
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 Apesar dos resultados deste estudo demonstrarem haver diferenças em termos de 

género; isto é, as mulheres necessitarem de maior percepção de ETF de forma a 

aumentarem o seu compromisso afetivo com a organização, isto não se deve traduzir na 

aplicação de práticas diferentes para homens e mulheres. Porque se assim fosse, as 

organizações poderiam cair no risco de promover a descriminação sexual (positiva, uma 

vez que se estaria a favorecer as mulheres). A solução está, então, em aumentar em 

larga escala as práticas que promovem o ETF com o objectivo de aumentar o nível de 

compromisso em ambos os sexos. A aplicação de práticas, de forma geral e equitativas, 

poderá até traduzir-se na diluição da diferença de género. Este seria um estudo futuro 

interessante, aumentar as práticas de ETF e verificar se o compromisso de facto 

aumentou proporcionalmente e se as diferenças de género se diluíram. 

 Estes resultados demonstram ainda, a necessidade de explorar os efeitos dos vários 

tipos de práticas no ETF e dos seus efeitos consoante o género do colaborador, de forma 

a poder-se aumentar o compromisso afetivo geral. Espera-se que estes resultados 

incentivem novas investigações e aplicações de políticas de família nas organizações, 

especialmente em função da tendência crescente das mulheres no mercado de trabalho e 

do desafio enfrentado pelas organizações em reter funcionários talentosos, trabalhadores 

e comprometidos. 

Limitações 

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

primeiro lugar, este estudo apresenta um design correlacional, pelo que não é possível 

estabelecer relações de causa-efeito entre as variáveis, tendo sido apenas possível inferir 

sobre a natureza (positiva ou negativa) das suas relações. Dado que este estudo apenas 

se realizou num momento único de tempo, seria interessante realizar estudos 

longitudinais para melhor perceber a relação de causalidade entre estas variáveis. 
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 No caso específico deste estudo, uma vez que a amostra foi recolhida numa 

empresa no ramo da banca não é possível fazer generalizações a outras áreas, como a 

área da saúde, da indústria, etc. 

Uma terceira limitação é a desejabilidade social, que poderá ter tido influência na 

aplicação dos questionários de auto-avaliação, isto é, os participantes podem ter 

respondido de acordo com o que consideravam ser melhor aceite socialmente.  

Por último, este estudo foi desenvolvido em contexto português, com uma cultura 

essencialmente ocidental, não podendo os resultados ser generalizados a outras culturas. 

Implicações para a Gestão de Recursos Humanos 

 Apesar das limitações do presente estudo, este apresenta várias e importantes 

implicações para a prática. Este estudo vem salientar a importância do enriquecimento 

trabalho-família para o compromisso afetivo, uma vez que este tem influência em 

outcomes importantes. É então necessário desenvolver e pensar em novas formas de 

aumentar o equilíbrio entre o papel do trabalho e da família para aumentar o sucesso da 

organização.  

 Independentemente das transformações sociais, tecnológicas e culturais das últimas 

décadas, há muito que o bem-estar dos trabalhadores dentro da organização é uma 

preocupação das políticas de Gestão de Recursos Humanos. Sendo o equilíbrio entre o 

trabalho e a família, enquanto sistema de envolvimento dos Recursos Humanos, uma 

prática que tem efeitos comprovadamente positivos nos outputs dos colaboradores com 

as organizações. Como tal, é indispensável um alinhamento e integração entre os 

especialistas de RH e os colaboradores dentro de uma organização, nas práticas 

aplicadas. Os técnicos de RH não podem apenas criar práticas de enriquecimento 

trabalho-família, é também necessário formar chefias, de modo a que estas apoiem estas 
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práticas e forneçam o apoio necessário aos colaboradores. Só assim será possível uma 

cultura de apoio e suporte à família e ao colaborador. 

 De salientar que é necessário que as empresas compreendam que a flexibilização do 

trabalho não significa uma desresponsabilização ao nível das medidas e políticas de 

gestão de Recursos Humanos. É essencial mudar a visão do trabalho tradicional e pensar 

em novas formas de trabalho. 
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