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Resumo 

O interesse desta investigação passou por explorar o tema da relação trabalho-família, 

nomeadamente o Conflito Trabalho-Família (CTF) e o Enriquecimento Trabalho-Família 

(ETF), e ainda, o engagement e o burnout, através do modelo Job-Demands Resources. 

Deste modo, os dados foram recolhidos através de um questionário aplicado a uma 

amostra (N=1885) de trabalhadores de diferentes funções, de uma instituição bancária 

portuguesa. Os resultados deste estudo sugerem que o ETF se relaciona mais e 

positivamente com o engagement do que negativamente com o burnout, e que o CTF se 

relaciona positivamente e de forma mais significativa com a exaustão do que de forma 

negativa com o engagement. Os resultados obtidos são discutidos assim como são 

apresentadas as limitações e possíveis investigações futuras. 

Palavras-chave: Conflito Trabalho-Família; Enriquecimento Trabalho-Família; 

Engagement; Burnout; 

Abstract 

The interest of this research was to explore the theme of the work-family relationship, 

including the Work-Family Conflict (WFC) and Work-Family Enrichment (WFE), and 

also engagement and burnout, through the Job-Demands Resources model. Therefore, the 

data were collected through a questionnaire administered to a sample (N = 1885) of 

workers of different functions, of a portuguese bank. The results of this study suggest that 

the ETF is more related to engagement and positively than negatively with burnout, and 

the CTF is related positively and more significantly with exhaustion that negatively with 

engagement. The results obtained are discussed and limitations and possible future 

investigations are presented. 

Key-words: Work-Family Conflict; Work-Family Enrichment; Engagement; Burnout 
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INTRODUÇÃO 

As transformações políticas, económicas, tecnológicas e sociais, tiveram repercussão 

no mundo do trabalho, e por conseguinte, nos trabalhadores. Uma das mudanças ocorridas 

foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, a partir da década de 70. Isso levou a que 

não fosse responsabilidade exclusiva da mulher o cuidar dos filhos e/ou familiares e 

tarefas domésticas, o que resultou numa nova adaptação ao mercado de trabalho, e ainda, 

a uma nova gestão e conciliação trabalho-família. Neste sentido, o tema referente à 

conciliação trabalho-família despoletou interesse e a investigação aponta para dois polos: 

polo positivo e polo negativo (Chen & Powell, 2012; McNall, Nicklin & Masuda, 2010).  

O lado negativo da investigação pressupõe que não existe compatibilidade entre o 

trabalho e a família, e por isso, assiste-se a um Conflito Trabalho-Família (CTF) (Chen 

& Powell, 2012; Burke & Greenglass, 2001; Westman, Etzion & Gortler, 2004). Por outro 

lado, o polo positivo da investigação sobre este assunto postula que existem efeitos 

positivos do envolvimento do indivíduo em múltiplos papéis, o que também é defendido 

pela Teoria da Acumulação de Papéis (Marks, 1977). Um dos conceitos mais importantes 

nesta teoria é o de enriquecimento, o qual se traduz pelo processo pelo qual, 

o envolvimento em mais do que um papel fornece benefícios que melhoram a vida das 

pessoas em vez de diminuí-los, isto é, por outras palavras, os indivíduos transportam 

recursos positivos do trabalho para a família e da família para o trabalho (Shein & Chen, 

2011). Alguns estudos reconhecem a possibilidade de que o trabalho e a família podem 

ter efeitos positivos sobre o outro (Greenhaus & Parasuraman, 1999, citados por Dyson-

Washington, 2006). Deste modo, as organizações que encaram os seus trabalhadores 

como o seu recurso mais valioso e neles investem, devem preocupar-se não só em 

considerar a redução do conflito trabalho-família mas também potenciar o 

enriquecimento pois este tem resultados positivos para a organização.  
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Ao mesmo tempo, também é importante referir a importância de outras mudanças no 

mundo do trabalho, como o aumento de exigências mentais e emocionais no lugar de 

exigências físicas, que levaram a que os trabalhadores sofram de altos níveis de stress, o 

que causou custos elevados para as organizações (Schaufeli & Salanova, 2007; Ongori & 

Agolla 2008). A investigação indica que o stress no trabalho se relaciona diretamente 

com problemas de saúde e baixa satisfação dos trabalhadores (Liu, 2011). Encontram-se 

entre efeitos de stress doenças físicas, doenças psicossomáticas e doenças psicológicas 

como depressão e burnout (Beheshtifar & Nazarian, 2013; Schaufeli, 2007).  

Neste sentido, esta dissertação serve o objetivo de examinar as relações das variáveis 

burnout – estado psicológico resultado de uma exposição prolongada a stress (Schaufeli, 

2007) - e engagement, - estado mental positivo caracterizado pelo vigor, dedicação e 

absorção no trabalho (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002) - com o 

CTF e Enriquecimento Trabalho-Família (ETF). Isto é, o CTF deve relacionar-se mais 

com o burnout por comparação com o engagement, enquanto o ETF, pelo contrário, deve 

relacionar-se mais como o engagement, por comparação com o burnout. Estes 

pressupostos suportam-se no modelo Job-Demands Resources (JD-R), no qual se 

distinguem dois processos: o primeiro caracterizado pela deterioração da saúde, 

potenciando o strain psicológico, no qual as elevadas exigências sobrepõem-se à escassez 

de recursos, o que conduz a stress e burnout, enquanto o segundo processo, designado 

como processo motivacional, descreve-se pela presença de recursos profissionais 

adequados que podem levar a engagement. 

Esta tese considera os dois polos de investigação sobre a relação trabalho-família, o 

que o torna mais rico, isto é, não se cinge apenas ao lado positivo ou negativo da 

investigação sobre a relação trabalho-família, ao mesmo tempo que explora e relação com 

o burnout e engagement na vida dos trabalhadores, através do modelo JD-R. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A investigação sobre o bem-estar ocupacional tem demonstrado que as características 

do trabalho influenciam o bem-estar do trabalhador (Bakker & Demerouti, 2007). Neste 

sentido, o modelo JD-R foi proposto como um modelo mais global, caracterizado por 

uma abordagem mais flexível em relação a modelos anteriores (Demand Control model 

(Karasek, 1979), Job Carachteristics model (Hackman & Oldham’s, 1975), e Effort-

Reward Imbalance model (Siegrist, 1996) constituindo uma expansão destes, indo 

também de encontro com a Teoria da Conservação de Recursos (Hobfoll, 2001). Este 

modelo que considera as variadas características e fatores relacionados com o trabalho 

que têm impacto nos indivíduos, permitindo a escolha de fatores a ser adaptados a 

contextos específicos de trabalho, ao mesmo tempo que se concentra em indicadores 

positivos e negativos do bem-estar no trabalho (Boyd, Bakker, Winefield, Gillespie & 

Stough, 2011; Bakker & Demerouti, 2007). 

O modelo JD-R postula que cada função pode possuir os seus próprios fatores de risco 

específicos associados ao bem-estar profissional. Estes fatores podem ainda ser 

classificados em duas categorias: recursos e exigências do trabalho. As exigências do 

trabalho dizem respeito aos aspetos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais do 

trabalho que requerem esforço, associados a certos custos psicológicos ou fisiológicos 

(Bakker & Demerouti, 2007). Por outro lado, os recursos do trabalho referem-se aos 

aspetos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais do trabalho que são funcionais 

para alcançar objetivos no trabalho, reduzem exigências psicológicas e custos associados, 

e estimulam o crescimento, aprendizagem e desenvolvimento pessoais (Bakker & 

Demerouti, 2007). Deste modo, o modelo JD-R defende que o strain profissional é 

resultado de uma perturbação no equilíbrio entre as exigências e recursos do trabalho.  
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Este modelo considera que as exigências estão associadas ao burnout, que surge 

quando o trabalhador tem poucos recursos face às elevadas exigências do trabalho, 

enquanto os recursos estão associados ao engagement. O engagement pode ser entendido 

como um estado cognitivo-afetivo, persistente no tempo, que não se encontra focado num 

objeto ou comportamento específico (Salanova et al., 2001). Schaufeli e colaboradores 

(2002) definem engagement como um estado psicológico positivo, gratificante e 

relacionado com o trabalho que se caracteriza pelo vigor, dedicação e absorção (Schaufeli 

et al., 2002): o vigor caracteriza-se por níveis elevados de energia enquanto se trabalha, 

de persistência e de um forte desejo de se esforçar no trabalho, mesmo em situações de 

dificuldade; a medida de dedicação que também caracteriza o engagement manifesta-se 

por altos níveis de significado do trabalho, envolvimento, entusiasmo, inspiração, orgulho 

e desafio, relacionados com o trabalho realizado; e, por último, a absorção caracteriza-se 

pelo individuo se encontrar num estado de concentração e envolvimento no trabalho, 

plenamente concentrado e feliz na realização do seu trabalho, ao mesmo tempo que tem 

uma sensação de que o tempo passa muito rapidamente e que se deixa levar pelo trabalho 

(Salanova et al., 2001; Schaufeli et al., 2002). A investigação sobre este conceito tem 

revelado que o engagement está associado, de modo positivo, à motivação, iniciativa, 

atitudes positivas, boa saúde mental e desempenho, no trabalho. Estudos têm 

demonstrado também que o engagement se encontra relacionado com resultados 

favoráveis a nível individual (e.g. saúde) e organizacional (ex. performance e 

compromisso organizacional) (Halbesleben 2010, citado por Hakanen et al. 2011). Este 

constructo desempenha um papel fundamental no modelo JD-R, uma vez que 

investigadores como Xanthopoulou, Bakker, Demerouti e Schaufeli (2009) registaram 

relações positivas entre recursos pessoais e profissionais e engagement (Hakanen et al. 

2011). O engagement tem sido assim definido como o oposto de burnout. O burnout tem 
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sido definido como síndrome de exaustão emocional, despersonalização e redução da 

realização pessoal (Demerouti, et al., 2001). Por outras palavras, burnout diz respeito a 

uma exposição continuada a fatores de stress crónico no trabalho, caracterizado por três 

dimensões: exaustão, cinismo e ineficácia profissional (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001, citados por Lorente et al., 2008; Schaufeli et al., 2008). A exaustão emocional 

refere-se ao esgotamento de recursos emocionais, possivelmente causada por exigências 

interpessoais, enquanto o cinismo diz respeito a uma atitude indiferente ou distante para 

com o trabalho, e, por último, a falta de eficácia profissional engloba tanto os aspetos 

sociais e não-sociais de realização do trabalho (Lorente et al., 2008; Schaufeli et al., 

2008). O burnout pode registar-se em qualquer ocupação profissional e o seu 

desenvolvimento é determinado por uma constelação específica de condições 

(Demerouti, et al., 2001).  

Segundo este modelo, existem, assim, dois processos: um energético, no qual elevadas 

exigências, acompanhadas de recursos limitados, contribuem para a falta de energia 

podendo levar a exaustão e burnout, e um motivacional, em que a presença de recursos 

torna o trabalho mais motivador e desafiante, gerando engagement. Esta relação entre 

recursos e exigências é fundamental para o desenvolvimento da motivação/engagement e 

do strain/burnout (Bakker & Demerouti, 2007). Este processo dual é suportado por 

diversas investigações em diferentes ocupações (Bakker, Demerouti, de Boer, & 

Schaufeli, 2003, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2003, Bakker et. al., 2004, Bakker & 

Geurts, 2004, Lewig, Xanthopoulou, Bakker, Dollard, & Metzer, 2007, citados por Boyd 

et. al., 2011). Deste modo, o modelo JD-R, apresenta-se como o modelo mais adequado 

para estudar as relações entre engagement e burnout no contexto do trabalho – família, 

nomeadamente, no CTF e ETF. De seguida, serão fundamentadas as hipóteses para as 
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possíveis relações existentes entre o engagement e burnout no CTF e ETF, tendo por 

referência o modelo JD-R. 

 

Conflito Trabalho-Família 

O trabalho e a família representam dois papéis na vida da maioria das pessoas da 

atualidade onde, apesar das experiências em cada um vividas serem bastante distintas, as 

experiências existentes num dos domínios podem afetar as experiências registadas no 

outro e vice-versa. Ou seja, a interação trabalho-família tem revelado a existência de 

sinergias entre o trabalho e a família, distintas dos conflitos entre os dois meios, isto é, 

trata-se de uma relação bidirecional (Carlson et. al., 2006; Westman, et al., 2008; 

Mazerolle et al., 2008). A investigação tem-se debruçado, maioritariamente, sobre o lado 

negativo da interação trabalho-família, isto é, no conflito entre estes dois domínios. O 

conflito entre o trabalho e a família pode registar-se quando as exigências de um papel 

interferem com a performance e participação no outro papel (Burke & Greenglass, 2001). 

Estudos que abordam o conflito trabalho-família têm demonstrado evidências de que 

níveis elevados de conflito refletem consequências negativas como: reduzida satisfação 

profissional e com a vida, elevados níveis de intenção de turnover, elevado strain, 

sintomas somáticos/físicos, depressão e burnout (McNall, Nicklin & Masuda, 2010; 

Cinamon, et al., 2007; Burke & Greenglass, 2001). Segundo o modelo JD-R, o aumento 

do CTF estará relacionado com a escassez de recursos e elevadas exigências, o que poderá 

resultar em burnout. Deste modo, é esperado que exista uma relação forte e positiva entre 

o CTF e o burnout, isto é, são os trabalhadores que sentem mais CTF os que também 

sentem mais de burnout. Por outro lado, é esperado que o CTF seja um preditor mais forte 

do burnout do que do engagement. Assim, é colocada a seguinte hipótese: 
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H1: O CTF estabelece uma relação mais forte e positiva com o burnout do que uma 

relação negativa com o engagement; 

 

Enriquecimento Trabalho-Família 

O lado positivo da relação trabalho-família, isto é, o enriquecimento, continua menos 

investigado por comparação à investigação sobre o conflito trabalho-família (Carlson, et. 

al., 2006). Greenhaus e Powell (citados por McNall et. al, 2010) definem enriquecimento 

como a extensão pela qual as experiências num papel melhoram a qualidade de vida em 

outro papel, ou seja, o enriquecimento ocorre quando existe a transmissão de experiências 

positivas de um domínio para outro, ou seja, do trabalho para a família e vice-versa. Os 

recursos ganhos em determinado papel melhoram a performance do individuo, direta 

(caminho instrumental) ou indiretamente, através da sua influência nos sentimentos 

(caminho afetivo) (Carlson et. al., 2006).  

Apesar de o enriquecimento ser distinto do conflito trabalho-família, este conceito é 

também bidireccional mas único no modo como atua em cada direção (McNall, Nicklin 

& Masuda, 2010; Carlson et. al. 2006). McNall e colaboradores (2010) obtiveram 

relações positivas entre o enriquecimento e resultados relacionados com o trabalho, tais 

como a satisfação profissional e compromisso afetivo, ao mesmo tempo que se encontra 

relacionado, de forma positiva, com a satisfação familiar e satisfação com a vida. Os seus 

resultados também evidenciaram que o enriquecimento pode ser benéfico para a saúde 

física e psicológica (McNall, Nicklin & Masuda, 2010). 

Hakanen e colaboradores (2011) obtiveram resultados que revelaram que o 

enriquecimento prevê o engagement, o qual por sua vez, prevê o enriquecimento. Os 

autores fazem também referência à investigação de Halbesleben, Harvey e Bolino (2009) 
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que descobrem que o engagement pode também prever a interferência do trabalho na 

família. Chen e Poweell (2012) apresentaram um modelo baseado nos recursos que 

integra o conflito e o enriquecimento trabalho-família. Os seus resultados levaram a que 

os autores sugerissem existir um papel mediador dos recursos (na perda e ganho, 

separadamente e parcialmente) na relação entre o engagement e enriquecimento e conflito 

trabalho-família, respetivamente. Tendo também Hakanen (2011) chegado à relação forte 

existente entre o engagement e o enriquecimento, e com base no modelo JD-R, o ETF 

deverá estabelecer uma relação mais significativa com o engagement, isto é, existe uma 

relação mais forte entre o enriquecimento e o vigor, dedicação e absorção dos 

trabalhadores (engagement), do que com o seu burnout. Por outras palavras, espera-se 

que os trabalhadores que consideram ter mais ETF sejam os que sentem mais engagement 

e que o ETF seja um preditor mais forte do engagement do que do burnout. Deste modo, 

é colocada a seguinte hipótese: 

H2: O ETF estabelece uma relação mais forte e positiva com o engagement do que 

uma relação negativa com o burnout. 

 

 

Figura 1: Hipóteses sobre a relação entre ETF, CTF, engagement e burnout. 

 

 

 

 

 

 

Enriquecimento Trabalho-

Família 

Conflito Trabalho-

Família 

Engagement 

Burnout 



9 
 

MÉTODO 

Com o objetivo de testar as hipóteses já apresentadas, foi possível recorrer a uma base 

de dados disponibilizada pela docente orientadora desta tese. Esta base de dados foi 

recolhida a trabalhadores de uma instituição bancária portuguesa no âmbito de uma 

investigação debruçada sobre os riscos psicossociais no trabalho. Deste modo, serão 

descritos de seguida a amostra e procedimento utilizados. 

 

Procedimento 

Após uma entrevista com o responsável do Departamento de Saúde Ocupacional de 

um banco português foi possível realizar um estudo sobre os riscos psicossociais aos 

trabalhadores desse banco. Foi preparado um instrumento, i.e. um questionário, pelos 

responsáveis do projeto. De seguida, este instrumento foi analisado e validado pelos 

técnicos do Departamento já referido. Para este estudo em concreto é analisado apenas 

uma parte das variáveis em estudo. Após validado, o questionário foi colocado numa 

plataforma surveymonkey. O Departamento responsável divulgou o estudo e apelou à 

resposta dos trabalhadores. A todos os participantes foi garantida confidencialidade e 

anonimato das respostas. 

 

Amostra 

Do apelo à realização do questionário em estudo foi possível obter 1885 respostas, ou 

seja, a amostra do presente estudo foi constituída por 1885 participantes. De modo a 

garantir o anonimato das respostas foi apenas possível identificar como variável 

demográfica o tempo no banco. A população encontra-se bem distribuída pelas diferentes 



10 
 

categorias de tempo no banco (ver Tabela 1). Isto é, para as classes “Menos de 5 anos”, 

“Entre 5 e 10 anos”, “Entre 10 e 20 anos” e “Entre 20 e 30 anos”, a população distribui-

se em 12,1%, 20,4%, 33,4% e 34%, respetivamente (Tabela 1). 

 

Tabela 1: População da amostra distribuída pelo tempo no Banco 

 Frequência Percentagem Percentagem 

Cumulativa 

 

Menos de 5 anos 229 12.1 12.1 

Entre 5 e 10 anos 385 20.4 32.6 

Entre 10 e 20 anos 630 33.4 66.0 

Entre 20 e 30 anos 641 34.0 100.0 

Total 1885 100.0  

 

 

A amostra em estudo é ainda caracterizada por uma diversidade de funções. Os 

trabalhadores que participaram no estudo pertencem a diferentes funções como: Diretor, 

Gerente, Diretor de Balcão, Técnico, Assistente, Secretariado, Auditor, Gestor de Risco, 

Gestor Prospetor do Negócio, Administrativo, Assistente Comercial, Assistente de 

Vendas, etc. 

 

Medidas 

De maneira a calcular os fatores que fundamentam as possíveis correlações envolvidas, 

foi realizada análise fatorial exploratória (extração a 1 fator), apenas para o ETF e CTF, 

uma vez que o engagement e o burnout são variáveis já bastante estudadas em Portugal, 

tendo sido analisado apenas o coeficiente de consistência interna, isto é, o alfa de 

Cronbach, para estas últimas variáveis. 
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O enriquecimento foi medido através da escala desenvolvida por Carlson e 

colaboradores (2006) e já utilizada num estudo anterior (Chambel, no prelo 2013). Desta 

medida foram apenas considerados os itens que medem a facilitação trabalho-família. 

Através de uma escala de 5 pontos, onde a resposta aos itens varia entre “Concordo 

totalmente”, “Concordo”, “Não concordo nem discordo”, “Discordo” e “Discordo 

totalmente”, foi pedido aos participantes para classificar 9 itens acerca da relação entre o 

seu envolvimento com o trabalho e a sua família, como por exemplo: “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”. Neste estudo, através da 

análise fatorial exploratória de componentes principais verificou-se a existência de um 

fator para esta variável (eigenvalue = 6,17) que explica 68,59% da variância, enquanto 

todos os itens registaram um peso superior a 0,72 e uma consistência interna de α = 0,94. 

O conflito foi medido através da escala de Carlson e colaboradores (2000), uma escala 

também já adaptada num estudo anterior (Chambel, No prelo 2013). Trata-se de uma 

escala de 5 pontos cujas respostas variam consoante a sua frequência, isto é, entre “Quase 

sempre”, Muitas vezes”, “Algumas vezes”, Poucas vezes” e “Quase nunca”. No 

questionário, esta escala é composta por 14 itens que medem o CTF. Exemplos de itens 

que mediram esta escala são: “Sinto que não tenho tempo suficiente para as minhas tarefas 

em casa, devido ao tempo que tenho de despender no trabalho” ou “O stress provocado 

pelo meu emprego faz com que chegue a casa irritado”. No presente estudo, a análise 

fatorial exploratória de componentes principais registou um factor para esta variável 

(eigenvalue = 8,68), que explica 62% da variância. Todos os itens apresentaram um peso 

fatorial superior a 0,60. Um dos itens teve de ser invertido (“O meu trabalho permite-me 

ter tempo para cumprir com as minhas responsabilidades familiares”) pois encontrava-se 
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no sentido positivo em relação aos restantes itens que medem o CTF. Após invertido este 

item, a escala registou uma consistência interna de α = 0,95. 

O engagement e o burnout foram medidos por duas escalas já utilizadas em diversas 

investigações anteriores em Portugal como a de Chambel e Oliveira-Cruz (2010). O 

engagement foi medido pela escala de Schaufeli, Bakker e Salanova (2006) enquanto o 

burnout pelo Maslach Burnout Inventory – General Survey. O questionário utilizado foi 

composto por 19 itens que mediam o bem-estar dos trabalhadores, isto é, o engagement e 

o burnout. As respostas aos itens obedeciam a uma escala de Likert (7 pontos) cujas 

possibilidades de resposta eram as seguintes: “Algumas vezes por semana”, “Uma vez 

por semana”, “Algumas vezes por mês”, “Uma vez ou menos por mês”, “Algumas vezes 

por ano” e “Nunca”. Na presente investigação foram analisados as dimensões core de 

cada variável isto é, as dimensões core do burnout – exaustão e cinismo – e as dimensões 

core do engagement: vigor e dedicação. A exaustão apresentou um coeficiente de 

consistência interna de α = 0,91. O cinismo (α = 0,81), o vigor (α = 0,87) e a dedicação 

(α = 0,85) apresentaram valores de consistência interna entre 0,80 e 0,90, valores que 

revelam boa consistência interna. 

 

RESULTADOS 

 Ao analisar a Tabela 2 é possível observar as médias e correlações existentes entre as 

variáveis em estudo. Os resultados referentes às análises descritivas revelam que os 

participantes encontram-se em média entre 5 a 10 anos e 10 a 20 anos de tempo no banco. 

A média dos resultados às respostas demonstra que, quanto ao ETF, as pessoas tendem a 

responder “Não concordo nem discordo”, enquanto para o CTF as pessoas registam 

conflito entre o trabalho e a família “Poucas vezes” e “Algumas vezes”. Para o vigor e 
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dedicação a média das respostas situou-se em “Algumas vezes por semana” enquanto a 

exaustão e o cinismo entre “Uma vez ou menos por mês” e “Algumas vezes por mês”.  

 

Tabela 2: Médias, Desvio Padrão e Correlações das Variáveis 

 

Nota: N = 1885; DP = Desvio Padrão; ETF = Enriquecimento Trabalho-Família; CTF= Conflito 

Trabalho-Família; ρ<0,10; *ρ<0,05; ** ρ<0,01; ***ρ<0,001 

 

De forma sucinta, o ETF apresenta uma relação significativa, forte e positiva com o 

Vigor (r =.58; ρ<0,01) e Dedicação (r =.62; ρ<0,01), enquanto o CTF regista uma ligação 

bastante forte com a Exaustão (r =.61; ρ<0,01). Por outro lado, o ETF apresenta uma 

relação significativa e negativa com o Cinismo (r =-.45; ρ<0,01) e Exaustão (r =-.29; 

ρ<0,01). Estas relações vão no sentido das hipóteses colocadas de que o CTF estabelece 

uma relação mais forte e positiva com o burnout do que uma relação forte e negativa com 

o engagement e de que o ETF estabelece uma relação mais forte e positiva com o 

engagement do que uma relação forte e negativa com o burnout.  

Para testar as hipóteses em estudo recorreu-se à regressão linear. A primeira hipótese 

colocada pressupõe que o conflito se relaciona de forma positiva e significativa com o 

burnout (exaustão e cinismo), ao mesmo tempo que estabelece uma relação mais forte do 

Variáveis M DP 1 2 3 4 5 6 7

1. Tempo no Banco 2.89 1.01

2. ETF 3.31 .745 -.082**

3. CTF 2.71 .839 .012 -.383**

4. Vigor 5.41 1.17 .038 .585** -.316**

5. Dedicação 5.43 1.22 .017 .618** -.251** .839**

6. Exaustão 3.19 1.46 .021 -.397** .614** -.448**-.351**

7. Cinismo 2.08 1.14 .009 -.446** .229** -.522**-.555** .501**
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que com o engagement (vigor e dedicação). Através da leitura da Tabela 3 é possível 

verificar que, de facto, o conflito estabelece uma relação positiva e forte com a exaustão 

(.61), uma relação positiva com o cinismo (.30), uma relação negativa com o vigor (-.32) 

e com a dedicação (-.25). O CTF explica 38% da exaustão, 9% do cinismo, 10% do vigor 

e 6% da dedicação. Neste sentido, os resultados corroboram parcialmente a primeira 

hipótese. De facto, os resultados mostram como esperado que CTF possui uma relação 

mais forte e positiva com a exaustão, mas tem uma relação idêntica com o cinismo e com 

as duas dimensões do engagement (vigor e dedicação). 

 

Tabela 3: Quadro de Regressões I 

                  

  Exaustão Cinismo Vigor Dedicação 

  Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 

  β β β β β β β β 

Tempo no Banco .02 .02 .01 .01 .04 .04 .02 .02 

CTF   .61***   .30***   -.32***   -.25*** 

R2Aj. .0 .38*** .0 .09*** .00 .10*** .00 .06*** 

ΔR2 .0 .38*** .0 .09*** .00 .10*** .00 .06*** 

F .74 527.33*** .14 85.96*** 2.50 98.71*** .51 58.99*** 

Nota: ρ<0,10; *ρ<0,05; ** ρ<0,01; ***ρ<0,001. 

 

No que diz respeito à segunda hipótese, esta considera que o ETF estabelece uma 

relação mais forte e positiva com o engagement (vigor e dedicação) do que uma relação 

negativa com o burnout (exaustão e cinismo). Realizando a leitura da Tabela 4 é possível 

observar que o enriquecimento estabelece uma relação positiva e bastante significativa 

tanto com o vigor (.59) como com a dedicação (.62), dimensões core do engagement. Por 

outro lado, o enriquecimento relaciona-se negativamente com as dimensões do burnout, 

isto é, com a exaustão (-.40) e com o cinismo (-.45), mas de um modo mais fraco. Por 

outro lado, podemos observar também que o ETF explica 16% da exaustão, 20% do 
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cinismo, 35% do vigor e 39% da dedicação. Deste modo, os resultados vão de acordo 

com a segunda hipótese colocada de que o ETF possui uma relação mais forte e positiva 

com o engagement do que uma relação negativa com o burnout. 

 

Tabela 4: Quadro de Regressões II 

                  

  Vigor Dedicação Exaustão Cinismo 

  Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 Passo 1 Passo 2 

  β β β β β β β β 

Tempo no Banco .04 .08*** .02 .07** .02 -.01 .01 -.03 

ETF   .59***   .62***   -.40***    -.45*** 

R2Aj. .00 .35*** .00 .39*** .00 .16*** .00 .20*** 

ΔR2 .00 .35*** .00 .39*** .00 .16*** .00 .20*** 

F 2.50 467.55*** .51 549.04*** .74 163.68*** .14 217.54*** 

Nota: ρ<0,10; *ρ<0,05; ** ρ<0,01; ***ρ<0,001. 

 

 

DISCUSSÃO 

A presente tese teve como principal propósito estudar a relação existente entre os 

domínios do trabalho e família, nomeadamente, o conflito trabalho-família e o 

enriquecimento trabalho-família aplicando o modelo Job-Demands Resources. Deste 

modo, foi previsto que o CTF teria uma relação mais forte e positiva com o burnout do 

que uma relação negativa com o engagement enquanto o ETF estabeleceria uma relação 

mais significativa e positiva com o engagement do que uma relação negativa com o 

burnout. De modo geral, os resultados corroboraram as hipóteses colocadas. 

Para a primeira hipótese, “O CTF estabelece uma relação mais forte e positiva com o 

burnout do que uma relação negativa com o engagement” os resultados demonstraram 
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que a exaustão constitui a dimensão que mais resulta do conflito. No entanto, o cinismo 

não apresenta uma ligação tão forte, sendo idêntica à relação que existe com as dimensões 

do engagement. Assim, os resultados corroboraram parcialmente a primeira hipótese. Em 

resumo, os resultados demonstraram que o CTF partilha uma relação mais forte e positiva 

com exaustão do que uma relação negativa com o engagement. Ou seja, os resultados 

sugerem que, numa situação em que existe elevado nível de CTF, a exaustão tenderá a 

aumentar, ao mesmo tempo que o cinismo também aumenta e o engagement diminui mas 

de forma menos significante. Apesar de o CTF não partilhar uma relação forte com o 

cinismo, a exaustão tem sido considerada a principal dimensão, e a que melhor explica o 

burnout (Maslach, Leiter & Schaufeli, 2008). Relatos sobre a experiência de burnout 

descrevem este fenómeno como um estado de exaustão (Pick & Leiter, 1991, citados por 

Maslach, Leiter & Schaufeli, 2008). No entanto, estudos revelaram que a exaustão não é 

suficiente para estudar o burnout, defendendo que a exaustão e o cinismo constituem duas 

dimensões ligadas e inseparáveis para compreender este fenómeno (Schaufeli & Taris, 

2005). Os resultados sugerem que o CTF leva a exaustão e que as elevadas exigências ou 

escassez de recursos profissionais constituem a principal causa de exaustão. Ora, sabendo 

que o burnout é principalmente previsto pelas exigências (Schaufeli & Bakker, 2004; 

Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001), mas também pela falta de recursos 

(Bakker & Demerouti, 2007) e que o CTF surge quando as exigências num domínio 

afetam a participação no outro domínio e vice-versa (Burke & Greenglass, 2001), os 

resultados deste estudo sugerem que, e tendo por base o modelo JD-R, as exigências 

profissionais consistem no fator responsável pela forte ligação entre o CTF e a exaustão.  

Quanto à segunda hipótese, “O ETF estabelece uma relação mais forte e positiva com 

o engagement do que uma relação negativa com o burnout”, os resultados foram de 

acordo com o conjeturado. O vigor e dedicação revelaram uma ligação positiva e mais 
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forte com o ETF do que a exaustão e cinismo, dimensões do burnout, sendo esta ultima 

uma ligação negativa. O vigor e dedicação constituem assim as dimensões do engagement 

que melhor resultam do ETF. Deste modo, os resultados sugerem que na presença de 

ETF, os níveis de engagement aumentam, enquanto os de burnout diminuem mas de 

forma menos significativa, isto é, quanto maior o ETF, maior a presença de engagement 

por comparação à ausência de burnout. Dito de outro modo, quanto menor a presença de 

ETF, menores são os níveis de engagement, enquanto os valores de burnout aumentam 

mas de forma menos significativa. Além de os resultados corroborarem, em geral, as 

hipóteses apresentadas, estes sugerem que o ETF pode corresponder ao processo 

motivacional do modelo JD-R, isto é, à situação de existência de recursos profissionais 

adequados (Bakker & Demerouti, 2007). 

Deste modo, este estudo vai de acordo com a assunção de que o modelo JD-R constitui 

um excelente modelo base para estudar tanto o ETF como o CTF visto que os resultados 

foram de acordo com o postulado pelo modelo: a presença de recursos profissionais 

adequados (ETF) contribui para a presença de engagement (processo motivacional), 

enquanto elevadas exigências (CTF) contribuem para o surgimento de exaustão nos 

trabalhadores (processo de diminuição da saúde), o que poderá levar a burnout. 

Apesar de os resultados obtidos suportarem as hipóteses colocadas em geral, registam-

se limitações que devem ser consideradas, assim como apresentadas possíveis 

investigações futuras. Em primeiro lugar, existe o facto de a absorção, dimensão do 

engagement, não ter apresentado um bom índice de precisão (α = 0,63) no instrumento 

de avaliação utilizado, e por essa razão, não ter sido considerada na análise de correlações 

e regressões lineares. No entanto, vários autores chegaram a resultados que refletem que 

esta dimensão não explica, de forma adequada, o engagement (Ângelo & Chambel, 2012; 

Salanova et. al, 2011). Assim sendo, apesar de o engagement não ter sido analisado na 
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sua forma mais completa, isto é, recorrendo às suas três dimensões, o vigor e dedicação 

poderão ser suficientes para avaliar o engagement no âmbito do estudo realizado. Assim, 

investigações futuras devem explorar as variáveis estudadas no presente estudo de modo 

a alcançar resultados idênticos que possam incluir todas as dimensões do engagement. 

Uma segunda limitação a salientar é a situação de a primeira hipótese ter sido apenas 

parcialmente suportada, ou seja, a exaustão apresentou uma relação positiva e forte em 

relação ao CTF enquanto o cinismo apenas registou uma relação positiva mas não tão 

forte, o que não tornou possível associar o CTF ao burnout nas suas duas dimensões core. 

Apesar de a exaustão constituir a principal dimensão do burnout, o cinismo constitui 

também uma dimensão essencial do burnout. Seria interessante que investigações futuras 

explorassem a relação entre o CTF e o burnout ao longo do tempo, através de estudos 

longitudinais, dado que o burnout é considerado como um estado contínuo/persistente de 

exposição ao stress (Schaufeli, 2007) e o cinismo uma resposta coping à exaustão 

(Maslach, Leiter & Schaufeli, 2008). Estudos futuros devem ainda explorar o papel das 

exigências na exaustão, visto esta dimensão ser a que melhor prevê o burnout (Maslach, 

Leiter & Schaufeli, 2008) e o CTF, de modo a que se possa chegar a entendimento sobre 

se a ligação entre o CTF e a exaustão poderá levar a burnout, ou seja, segundo o modelo 

JD-R, se o CTF corresponde ao processo energético, isto é, presença de elevadas 

exigências e escassez de recursos (Bakker & Demerouti, 2007). Por outro lado, seria 

relevante também estudar o papel do cinismo tanto nas exigências como nos recursos 

profissionais, no âmbito do CTF. Por outras palavras, será importante procurar saber se o 

CTF implica apenas a existência de elevadas exigências, sendo esta uma possível 

explicação para os resultados obtidos na primeira hipótese, e se o CTF acompanhado da 

escassez de recursos profissionais levará a que o cinismo apresente uma ligação forte, 

predizendo o burnout. Por último, outra limitação é o facto de o presente estudo recorrer 
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apenas à amostra de uma organização, sendo por isso arriscado generalizar os resultados 

ao universo das organizações. Assim sendo, será interessante aplicar este estudo a 

amostras e organizações diferentes.  

A investigação futura sobre a interface trabalho-família deve ainda ter em conta tanto 

o enriquecimento como o conflito, visto que ambos são influenciados pelas características 

do trabalho (exigências e recursos profissionais), assim como se relacionam com o 

engagement e o burnout, que, por sua vez, têm repercussões no trabalho e vida pessoal 

dos trabalhadores das organizações (Schaufeli & Salanova, 2007; Ongori & Agolla 2008; 

Liu, 2011; Beheshtifar & Nazarian, 2013; Schaufeli, 2007). Será também interessante 

incluir outras variáveis como características do trabalho que representem as exigências e 

os recursos profissionais definidos pelo modelo JD-R em estudos futuros, de modo a 

explorar diferentes contextos e diferentes características de trabalho. 

Esta investigação contribuiu, deste modo, para um maior conhecimento acerca da 

relação entre o trabalho e a família, na medida em que permitiu um maior conhecimento 

acerca das suas consequências, isto é, um trabalhador que detenha os recursos 

profissionais adequados a experienciar um ETF poderá ter, com maior probabilidade, 

mais engagement e menos burnout (embora este último de forma menos significativa), 

enquanto um individuo com elevadas exigências no trabalho que impliquem experienciar 

um CTF, terá maior probabilidade de sentir exaustão e menos engagement, embora este 

último de forma menos significativa. Sabendo também que o modelo JD-R é bastante 

estudado e a sua robustez bastante fundamentada (Bakker, Demerouti, de Boer, & 

Schaufeli, 2003, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2003, Bakker et. al., 2004, Bakker & 

Geurts, 2004, Lewig, Xanthopoulou, Bakker, Dollard, & Metzer, 2007, citados por Boyd 

et. al., 2011), este estudo contribuiu para a possibilidade de estudar características do 

trabalho e o bem-estar dos trabalhadores, mais especificamente, o engagement e o 
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burnout, através do modelo JD-R, no tema relação trabalho-família, integrando os dois 

lados da investigação: o ETF e o CTF. A relação trabalho-família revelou-se um tema 

bastante importante no âmbito do bem-estar dos trabalhadores. Deste modo, os resultados 

desta investigação conduzem ainda a implicações para as organizações. Organizações que 

encaram os seus trabalhadores como o seu recurso mais valioso e neles investem, não 

devem apenas ter a preocupação em proporcionar as condições materiais necessárias que 

permitem qualidade de vida no trabalho, a sua satisfação, e por conseguinte, um melhor 

desempenho e produtividade, mas também devem ter em conta a gestão e conciliação 

trabalho-família realizada pelos seus trabalhadores. Assim, as organizações devem 

preocupar-se não só em considerar a redução do conflito trabalho-família, combatendo a 

exaustão e possivelmente o burnout, mas também em aumentar o número de recursos 

profissionais adequados, potenciando o enriquecimento e o engagement pois estes 

produzem resultados positivos para as organizações (Greenhaus & Parasuraman, 1999, 

citados por Dyson-Washington, 2006; Thompson et. al, 1999; Halbesleben 2010, citado 

por Hakanen et al. 2011). 

Este estudo representa, assim, um avanço para a investigação da relação trabalho-

família e bem-estar organizacional, (1) proporcionando um conhecimento mais profundo 

do tema e sugerindo novas investigações, (2) implicando uma maior relevância deste 

assunto no bem-estar organizacional e na estratégia de recursos humanos das 

organizações, (3) e integrando os dois lados da investigação, isto é, o CTF e o ETF no 

processo dual defendido pelo modelo JD-R. 
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