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RESUMO:
O conceito de satisfação tem sido alvo de diversas investigações, desde a sua origem até aos dias de hoje. Dada a 
complexidade do conceito, devido por um lado, aos factores que determinam a satisfação dos recursos humanos 
no contexto organizacional e, por outro, às consequências que este sentimento produz a nível de variáveis
organizacionais e individuais, são diversos os estudos que procuram clarificar as variáveis determinantes da
satisfação no local de trabalho. As abordagens situacionais, individuais e de interacção social procuram
identificar os factores capazes de contribuir e explicar a satisfação no contexto organizacional.
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1 . O CONCEITO DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO

A satisfação no trabalho tem sido um dos temas capaz de centrar em si grande interesse quer por parte de teórico,
quer por parte de práticos que têm procurado aglutinar em seu redor uma vasta produção literária, quer sob a
forma de livros, quer sob a forma de artigos em revistas da especialidade.

Este conceito começou a reunir o interesse dos teóricos, investigadores e gestores a partir da década de 30, altura 
em que surgiram as primeiras definições sobre o conceito, ainda que de forma lata.

A partir dos anos 60 assistiu-se a um interesse crescente pelo estudo desta variável bem como a um aumento dos 
estudos empíricos que procuraram determinar quais as variáveis capazes de contribuir para a satisfação no local
de trabalho assim como as consequências que esta variável pode desencadear a nível de aspectos como a
produtividade, a eficiência, a relação entre colegas, se o trabalho se traduzir sob a forma de respostas afectivas de 
satisfação, quer ao nível de aspectos como o absentismo e a rotação, se o trabalho se traduzir sob a forma de
respostas afectivas de insatisfação. Por outro lado, o interesse pelo estudo da satisfação, advém também da
necessidade de compreender as consequências da satisfação para os empregados em termos de saúde e bem-
estar, se o trabalho se traduzir sob a forma de respostas afectivas de satisfação. 

À semelhança do volume de trabalhos empíricos levados a cabo por diferentes autores que procuraram relacionar 
este conceito com diversas variáveis do contexto organizacional, também não é unanime a conceptualização do
conceito de satisfação no trabalho por parte dos diversos teóricos.

Contudo, e tendo subjacente a conceptualização formulada por Viteles (1953) citado por Francés (1984), Locke 
(1976), Milburne e Francis (1981) citado por Quarstein et al. (1992), Schneider (1985) e Ferreira et al. (1996),
podemos definir conceptualmente a satisfação no trabalho como o resultado da percepção que o indivíduo tem da 
globalidade do meio organizacional que o rodeia levando-o a ter uma atitude essencialmente afectiva ou
avaliativa face a um objecto, ideia, pessoa ou acontecimento específico.

2 . EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO

De acordo com o trabalho desenvolvido por Locke(1976), é possível identificar três etapas na evolução histórica 
do conceito de satisfação no trabalho, plausíveis de atribuir às seguintes escolas:

Escola psico-económica
Escola psicossociológica
Escola do desenvolvimento

Passamos a fazer uma breve explanação sobre cada uma escolas referidas anteriormente.



2

Escola Psico-Económica - surge através da organização cientifica do trabalho, desenvolvida por Taylor (1912) e 
segundo a qual a análise do processo de trabalho vem permitir uma maior racionalização entre os meios e fins,
na execução das tarefas associadas ao processo de trabalho, de modo a aumentar as margens de rentabilidade e
os índices de produtividade das empresas.

Escola Psicossociológica - surge com os estudos desenvolvidos por Elton Mayo (1933) que pretendia realçar a
importância do factor humano no contexto organizacional e a importância da componente afectiva e emocional
da natureza humana na situação de trabalho quando é conferido ao trabalhador reconhecimento e importância,
altura em que surgiram as primeiras definições sobre o conceito de satisfação no trabalho.

Escola do Desenvolvimento - surge com o trabalho desenvolvido por Herzberg, Mausner e Snyderman (1959),
em que o estudo da satisfação passa a centrar-se sobre os factores intrínsecos ao trabalho, ou seja, focaliza-se na 
relação que os indivíduos têm com o seu trabalho (de que forma é que o trabalho pode gerar realização,
reconhecimento, satisfação, desafio) e das possibilidades de desenvolvimento que este oferece ao indivíduo.

3 . AVALIAÇÃO DO CONCEITO DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO

A avaliação do conceito de satisfação no trabalho varia em conformidade com a orientação que o investigador
pretende dar aos seus trabalhos e que pode variar segundo duas perspectivas diferentes.

Uma primeira perspectiva incide sobre a satisfação geral, que será o resultado da quantidade de vivências
positivas ou negativas percepcionadas pelo trabalhador. Por exemplo, se o indivíduo percepciona que tem uma
remuneração adequada, um trabalho atractivo ou um bom relacionamento com colegas / chefias, experimentará
um estado interno positivo, ou seja, experimentará um sentimento de satisfação geral positivo.

Uma segunda perspectiva incide sobre as diversas dimensões da satisfação, que procuram identificar os factores
que do ponto de vista de cada indivíduo contribuem de forma mais positiva para a satisfação global, atribuindo
pesos diferentes a cada uma das dimensões da satisfação, ou seja, aos diferentes aspectos que compõem a
situação profissional do indivíduo, como seja, a satisfação com a perspectiva de promoção, a organização e
funcionamento do departamento, a relação com colegas / superior hierárquico / subordinados, a remuneração
auferida e o trabalho que se realiza.

4 . DETERMINANTES DA SATISFAÇÃO NO TRABALHO

São vários os factores que contribuem de forma substancial e significativa para a satisfação no local de trabalho. 
Centramo-nos nas abordagens dos factores situacionais, individuais e de interacção social, de acordo com a
divisão proposta por Lima et al. (1994) e que passamos a apresentar de seguida.

4.1 FACTORES SITUACIONAIS

De acordo com o estudo desenvolvido por Herzberg et al. (1959) sobre as características do  trabalho que
levavam os trabalhadores a sentirem-se satisfeitos ou insatisfeitos com o seu trabalho, verificaram que a
satisfação se encontrava associada a factores intrínsecos ao trabalho, como seja, o tipo de tarefa a desempenhar, 
a utilização e desenvolvimentos das capacidades individuais, a responsabilidade inerente às funções
desempenhadas, o reconhecimento e realização, a possibilidade de promoção, entre outros aspectos. Por seu
lado, as características do trabalho capazes de gerar menor grau de satisfação, encontram-se associadas a factores 
extrínsecos, como seja, o salário, as relações com o superior hierárquico ou com os colegas, a política da
organização, as condições de trabalho, entre outros aspectos.

Também Hackman e Oldham (1975) desenvolveram um estudo sobre as características da função que os
indivíduos realizam e capazes de gerar maior grau de satisfação. Assim, se determinadas características como
seja, uma maior variedade, identidade, autonomia, significado e feedback coexistirem no local de trabalho,
levarão ao aumento da satisfação para os indivíduos que tenham elevados níveis de necessidades de
desenvolvimento, já que o impacto das características da função em termos individuais varia de acordo com as
necessidades de desenvolvimento dos indivíduos.
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Também Porter e Lawler (1968) desenvolveram um estudo partindo do pressuposto de que o desempenho leva à 
satisfação , através das recompensas. Assim, quando os indivíduos têm a percepção de ser responsáveis pelo
desempenho através do seu esforço e capacidades colocadas no trabalho, então eles deverão tirar proveito das
recompensas intrínsecas (satisfação) que são contingentes no desempenho, podendo-se dizer que um elevado
desempenho deve levar a sentimentos de realização e competência, enquanto um desempenho baixo deve levar a 
uma situação inversa, ou seja, a uma situação de insatisfação (Petty et al., 1984). Veja-se o seguinte exemplo:
para que um bom e um mau trabalhador tenham o mesmo nível de satisfação, o bom trabalhador deve receber
mais recompensas que o mau trabalhador, passando a existir uma relação de desempenho / satisfação positiva
para ambos os trabalhadores; contudo, se as recompensas não são baseadas no desempenho, quando um mau
trabalhador recebe recompensas iguais ou superiores que um bom trabalhador, o melhor trabalhador irá ficar
menos satisfeito e começará a existir uma relação de desempenho / satisfação negativa.

A teoria da ocorrência situacional, desenvolvida por Quarstein, McAfee e Glassman (1992) diz que a satisfação 
no trabalho é determinada por dois factores: as características situacionais e as ocorrências situacionais.
Mediante a percepção da sua coexistência estes dois factores podem influenciar quer positivamente, quer
negativamente a satisfação no contexto organizacional.

As primeiras referem-se a aspectos como seja a remuneração, oportunidades de promoção, condições de
trabalho, políticas da empresa, ao tipo de supervisão exercido, o trabalho em si. As segundas referem-se a
aspectos do ambiente de trabalho difíceis de quantificar mas que podem influenciar de forma positiva ou
negativa a satisfação. Podem incluir tudo o que uma pessoa encontra como aparentemente pequenas facilidades
ou incómodos no local de trabalho. Quando estas ocorrências se acumulam e perduram ao longo do tempo
passam a ser entendidas como características organizacionais.

Enquanto que as características situacionais são verificáveis e previsíveis, estáveis e permanentes, mais difíceis e 
caras de mudar, são finitas e fáceis de categorizar. As ocorrências situacionais são inesperados e espontâneas,
transitórias, tendem a ser baratas e fáceis de melhorar, são específicas e difíceis de categorizar, já que existe um
infinito número delas.

A partir desta teoria é possível compreender que os indivíduos apresentem elevados níveis de satisfação com as
características situacionais, contudo apresentem um nível de satisfação global baixo se percepcionarem um
número significativo de ocorrências situacionais negativas. Esta teoria permite-nos também perceber que
indivíduos dentro da mesma organização, com remunerações, oportunidade de carreira, tipo de supervisão
semelhantes e estáveis, apresentem níveis de satisfação global com o trabalho diferentes, já que podem estar
sujeitos a ocorrências situacionais diferentes no mesmo local de trabalho e estas podem ser mutáveis ao longo do 
tempo.

Daí que seja sugerida uma intervenção inicial nas ocorrências situacionais negativas, de modo a eliminar os
maiores incómodos, e assim elevar substancialmente e significativamente o nível de satisfação global para com o 
trabalho.

Allutto e Acito (1974) verificaram que os indivíduos em que a sua participação no processo de tomada de
decisão era igual à desejável (equilíbrio decisional), experimentavam maior satisfação para com o trabalho que
realizavam. Em contrapartida, para os indivíduos em que a sua participação na tomada de decisão era inferior
(privação decisional) ou superior (saturação decisional) à desejável, experimentavam menor satisfação para com
o trabalho que realizavam.

Também Schuler (1977) procurou examinar a relação entre o conflito e a ambiguidade de papeis com a
satisfação no trabalho, sendo esta relação moderada pela participação dos trabalhadores na tomada de decisão.
Constatou-se que, os indivíduos tenderão maior capacidade de resistir ao conflito e à ambiguidade de papeis
quanto maior for a sua participação na tomada de decisão (equilíbrio decisional), ou seja, quanto mais
comunicação, feedback e informação lhes for dado, e que por sua vez estava associada com elevados níveis de
satisfação no local de trabalho.

4.2 FACTORES INDIVIDUAIS

De acordo com a teoria da discrepância entre as expectativas e as respostas da organização, a satisfação no
trabalho é determinada pelas diferenças entre o que uma pessoa sente relativamente ao que acha que deve
receber e aquilo que recebe realmente. Quando não existe discrepância entre a percepção do que a pessoa sente
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que deve receber e aquilo que recebe realmente, a pessoa irá experimentar satisfação, de acordo com Lawler
(1981). Por seu lado, se a percepção do que deve receber for superior ao que recebe realmente, aí a pessoa irá
sentir que está a ser mal paga e irá experimentar insatisfação. Se, por outro lado,  a percepção do que recebe
realmente for superior ao que deve receber, a pessoa irá sentir que está a ser paga a mais e irá experimentar
insatisfação sob a forma de culpa ou desconforto. Será importante clarificar quais os factores que contribuem
para a percepção do que deve receber e que são os seguintes:

* percepção do esforço pessoal (capacidades, formação, experiência, desempenho, habilitações, lealdade, treino)
* percepção do esforço e dos resultados dos outros
* características percebidas do trabalho (nível de dificuldade, grau de complexidade, responsabilidade)

Quanto mais elevados forem estes factores, maiores deverão ser as percepções do que o trabalhador sente que
deve receber comparativamente ao que recebe, caso contrário experimentará o sentimento de insatisfação.

4.3 FACTORES DE INTERACÇÃO SOCIAL

A satisfação no trabalho pode ser vista como um resultado da influência social e como um fenómeno socialmente 
construído, de acordo com Salancick e Pfeffer (1978). Ou seja, a satisfação acaba por não ser o resultado das
características da tarefa que as pessoas desempenham, mas acaba por ser o resultado da influência das
interpretações que terceiros lhes transmitem.

Os trabalhos desenvolvidos por O`Reilly e Caldwell (1979) mostraram que indivíduos que não tendo sido
expostos a interpretações ou informações fornecidas por outros e que trabalham numa tarefa enriquecida
expressam elevados níveis de satisfação, enquanto que os indivíduos que realizam uma tarefa pouco enriquecida 
e que não foram expostos a interpretações, expressam um reduzido nível de satisfação.

Por outro lado, indivíduos que desempenham uma tarefa enriquecida e foram submetidos a interpretações de
informação sugerindo que a tarefa que desempenham é pouco enriquecida, estes percepcionam a tarefa como
mais insatisfaciente, enquanto que os indivíduos que desempenham uma tarefa enriquecida e que foram
submetidos a interpretações de informação positivas sobre a tarefa que desempenham, percepcionam a tarefa
como mais satisfaciente.

Da mesma forma que, indivíduos que desempenham uma tarefa pouco enriquecida, e que foram submetidos a
interpretações que sugerem que o trabalho que desempenham é enriquecido expressam maior satisfação,
enquanto que aqueles que são expostos a interpretações sugerindo que trabalham numa tarefa pouco enriquecida, 
expressam pouca satisfação.

No entanto, indivíduos que percepcionam tarefas pouco enriquecidas desejam um valor salarial superior e
sentem-se menos satisfeitos, enquanto que os indivíduos que percepcionam a sua tarefa como enriquecida,
desejam um valor mais aceitável e sentem-se mais satisfeitos. Neste sentido, pode-se dizer que quanto maior for
o valor salarial desejável, menor será a satisfação. 

Diversos autores (Vala, 1994 e Silva, 1998)  sugerem a importância de se estabelecer uma relação entre cultura 
organizacional (modelo da construção social da realidade) e satisfação no trabalho, já que os aspectos do
contexto social em que os indivíduos interagem poderão correlacionar-se com a satisfação do indivíduos no
contexto organizacional. Assim, o estudo desenvolvido por Barbosa (1999) sugere que quanto mais forte for a
presença dos valores pertencentes a um determinado tipo de cultura subjacente ao modelo dos valores
contrastantes (cultura de apoio, inovação, objectivos e burocrática), maior será a satisfação no trabalho. Assim,
quando o indivíduo percepciona que a organização valoriza a cooperação, o envolvimento e a confiança (cultura 
de apoio), estimula a iniciativa individual e a criatividade (cultura de inovação) e encoraja o alcance de
objectivos, a realização e o desempenho (cultura de objectivos) o seu nível de satisfação tende a ser mais elevado 
em oposição a contextos sociais que valorizam a utilização de procedimentos normativos, formais e de controle
(cultura burocrática) em que o sentimento de satisfação tende a ser positivo ainda que a um nível inferior
relativamente às dimensões culturais anteriores.
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5 . TRABALHOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

Sistematicamente tem-se procurado saber porque é que indivíduos quando sujeitos a trabalhos similares, a
pagamentos, oportunidades de promoção, condições de trabalho idênticas, apresentam diferentes níveis de
satisfação no trabalho? As características pessoais podem ser um dos motivos a que poderá ficar a dever-se esta 
situação. De acordo com Cherrington (1989), a idade, a educação e o cargo aparecem relacionados positivamente 
com a satisfação no trabalho. Daí que se constate que trabalhadores mais antigos se encontrem mais satisfeitos,
já que possivelmente o seu pagamento é mais elevado, têm mais responsabilidades, ocupando cargos
hierarquicamente superiores e o seu nível educacional tende a ser mais reduzido, o que reduz as suas
expectativas. Por outro lado, os indivíduos com mais tempo na empresa e que apresentam, simultaneamente,
elevados níveis de auto-estima e valores para com o trabalho tendem a estar mais satisfeitos e a ter mais prazer
no trabalho que realizam. Posição semelhante é adoptada por Locke (1976) e Hulin e Smith (1965). Agho e
Mueller (1992) sublinham também a importância da afectividade positiva e negativa estarem associadas à
variação do nível de satisfação dos indivíduos. Assim, indivíduos que estão predispostos a estar contentes
(afectividade positiva) apresentam níveis de satisfação mais elevados, que os indivíduos que estão predispostos a 
experimentar desconforto (afectividade negativa).

6 . CONCLUSÃO

O estudo da satisfação no trabalho data desde 1930, mas a partir da década de 60 suscitou um grande interesse,
onde uma quantidade considerável de trabalhos abordou o tema e daí até hoje, e dada a complexidade do tema, o 
seu interesse continua na ordem do dia. Como ficou demonstrado, são diversos os factores que determinam a
satisfação (ou insatisfação) no contexto organizacional, podendo estes ser determinados por factores situacionais,
individuais e de interacção social. De acordo com Lima et al. (1996) as abordagens que melhor explicam a
satisfação no trabalho é a abordagem dos factores individuais, seguida do modelo de participação na tomada de
decisão desenvolvido por Allutto e Acito (1974) e Schuler (1977) e do modelo da construção social da realidade.

Sem esquecer a definição do conceito de satisfação, gostariamos de salientar a importância desta temática em
termos de impacto e influencia que este poderá exercer sobre as condutas, atitudes e comportamentos do
indivíduo, como forma de alcançar o bem estar, a qualidade de vida, a realização profissional e pessoal e porque 
não, a Felicidade?
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