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Resumo 

0 presente artigo aborda o panorama dos estudos sobre a satisfa<;ao no 
trabalho, designadamente a imporHincia e o valor dos determinantes e das 
consequencias dessa variavel, e resulta de uma investiga<;ao efectuada no contexto 
da Administra<;ao Fiscal Portuguesa. 

0 actual estado da arte, confirmado pelos estudos efectuados, permite 
aceitar a hip6tese de que existem determinantes / moderadores- personalidade, 
justi<;a e politica organizacionais - no deflagrar da satisfa<;ao que vao mais alem 
dos detenninantes classicos considerados, que tern sido negligenciados pelos 
diferentes autores. 

Por outro lado, confirma-se o valor da satisfa<;ao na emergencia de compor
tamentos organizacionais - estrategias organizacionais e comprometimento 
organizacional, (envolvimento organizacional, liga<;ao ou vincula<;ao ao emprego, 
comprometimento relativo ao trabalho, comprometimento na carreira) e compor
tamentos dvicos organizacionais - de grande relevancia para a organiza<;ao, 
mas tambem para o individuo e para a sociedade. 

Palavras-chave: satisfa<;ao no trabalho, personalidade, justi<;a organizacional, 
politica organizacional, comportamento organizacional. 

Abstract 

The present article approaches the studies panorama about work satis
faction, namely the importance and the value of the determinants and its variable 
consequences, and results from an inquiry made in the context of the Portuguese 
Fiscal Administration. 

The current state of the art, confirmed by the studies made, allows to 
accept the hypothesis that there are determinants/ moderators - personality, 
justice and organization politics - in satisfaction deflagration that goes beyond 
the considered determinative classics, that have been neglected by the different 
authors. 

On the other hand, it was confirmed the satisfaction value in the organi
zational behaviors emergency - organizational strategies and organizational 
commitment (organizational involvement, linking or entailing to the job, relative 
commitment to the work, commitment in the career) and organizational civic 
behaviors - of great relevance for the organization, but also to the individual 
and for the society. 

Key-Words: satisfaction in the work, personality, organizational justice, 
organizational politics, organizational behavior. 

Lusfada. Economia e Empresa. Lisboa, n.2 5/ 2005 125 



Francisco Rocha 

1. Alguns marcos hist6ricos no desenvolvimento e evoluc;ao dos estudos 
sobre a satisfar;ao no trabalho 

A satisfa<;ao no emprego e urn tema da literatura cientifica, que, nao se 
inscrevendo numa hist6ria muito pesada, ou longa, arrasta contudo, uma apai
xonada e salutar controversia que se tern desenvolvido e fortalecido ao longo 
dos ultimos 40 anos, 0 que em termos de ciencia e urn curto lapso de tempo. 

A preocupa<;ao sistematica com a existencia ou nao, de satisfa<;ao no trabalho 
nasce naturalmente com o desenvolvimento dos estilos de gestao iniciados com 
a revolu<;ao industrial como elemento a ter em conta na produtividade, e tambem 
com a influencia do pensar humanista na civiliza<;ao ocidental ainda que se 
suponha que, ja nas grandes "empreitadas" ou "aventuras" romanas, persas, 
gregas ou egipcias, tal fosse urn assunto que clava que pensar aos lideres, nao 
para interesse dos trabalhadores, mas seu proprio beneficia, designadamente as 
constru<;6es e as conquistas e as honrarias. 

Com o atingir de estadios superiores de desenvolvimento do sistema libe
ral-capitalista, surgem esfor<;os a nivel das administra<;oes das diversas na<;6es 
desenvolvidas, provenientes da tomada de consciencia a nivel internacional dos 
problemas laborais, sociais e humanos existentes, devido ao trabalho alienante 
e desumanizado praticado nas empresas. 

Por exemplo ap6s a Conferencia Internacional sobre a Qualidade de Vida 
no Trabalho, realizada em Nova York, em 1972, seguiu-se pouco depois, a cria<;ao, 
em Fran<;a, da Agenda Nacional para o Melhoramento das Condi<;oes do Tra
balho, no Reino Unido, o Relat6rio sobre Qualidade de Vida dos Trabalhadores, 
e diversos programas de investiga<;ao promovidos pelo Conselho de Desen
volvimento na Suecia. Embora ja antes a pesquisa psicossociol6gica se debru<;asse 
sobre tal problematica, a verdade e que, a partir deste frenesim oficial, apareceu 
de seguida urn crescendo de publica<;oes literarias nas principais revistas. Tal 
facto, nao e decerto contrario ao que diversos investigadores afirmaram, de que, 
o nivel civilizacional de uma sociedade nao deve ser valorizado unicamente de 
acordo com padroes de tipo material, mas tambem pelas oportunidades que 
oferece, para a expressao emocional e intelectual e para o desenvolvimento do 
individuo que trabalha. 

Logo assim, as preocupa<;6es dos estudiosos do mundo do trabalho, devem 
incidir nas "satisfa<;oes" que o individuo obtenha do trabalho. Podemos muito 
sinteticamente estabelecer, nao separadamente, 3 grandes periodos ou orienta<;6es 
ate aos anos 80, em que a satisfa<;ao foi concebida e entendida de forma algo 
diferente e por essa razao se fizeram deflagrar formas de gestao tambem 
diferentes: 

126 

1.Q periodo, na vigencia da Organiza<;ao Cientifica do trabalho - OCT 
- de Taylor focalizando sobre as necessidades de natureza material 
(fisiol6gica) curiosamente antes do advento das grandes teorias da 
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motiva~ao formuladas fundamentahnente por Maslow, McGreggor, 
Herzberg, McClelland entre outros; 
2.Q perfodo, como advento dos estudos de Mayo, focalizando nas neces
sidades sociais de interac~ao e agrupamento, igualmente antes do apare
cimento do sistema te6rico dos referidos autores acima citados; 

- 3.Q periodo, procurando responder essencialmente as necessidades de 
auto-realiza~ao dos trabalhadores (Locke,l976), nao sem deixar de con
siderar as restantes necessidades elencadas pelos diferentes autores da 
motiva~ao. 

Estes perfodos denotam uma orienta~ao te6rica da satisfa~ao focada nas 
necessidades individuais e por isso dando relevo a motiva~ao, sustentando-se 
portanto nas teorias que se encontram ja fonnuladas, devendo ser real~ado que 
se trata de uma explica~ao portentosa e credfvel. No entanto, a partir dos anos 
90, embora nao se abandone totalmente aquela orienta~ao baseada nas neces
sidades, come~a-se a esbo~ar tambem a postura ou perspectiva cognitiva, a qual 
ganha cada vez mais espa~o, concebendo-se a satisfa~ao como uma atitude ou 
predisposi~ao, sem estar relacionada com qualquer necessidade explfcita ou 
base motivacional, mas antes como uma reac~ao atitudinal as envolventes do 
emprego (Spector, P.,l998). Deve, no entanto, ficar claro que o conceito de atitude 
e por enquanto controverso e e ainda cedo para opor radicalmente uma pers
pectiva a outra ou admitir simplisticamente que a segunda destrone a primeira. 

2. Teoria da satisfa~ao 

Tem-se especulado, no seio da comunidade cientffica, a necessidade de 
considerar um factor geral de satisfa~ao, analogo ao factor de inteligencia geral 
de Spearman, apurado a partir de diversos factores isolados, tais como, opor
tunidade de promoqifo, caracterfsticas e conteudo do trabalho em si mesmo, estilo de 
direcqiio, compensaqoes econ6micas, condiqoes de trabalho, relaqoes interpessoais no 
trabalho, comportamento dos lideres, etc. Porem, a investiga~ao ainda se debate com 
uma enorme controversia, relativa a problemas mais basicos, como seja, o de 
conseguir definir a satisfa~ao, apurar os seus determinantes e estabelecer um 
modelo de causalidade, ou confirmar quando se trata de uma variavel depen
dente ou independente, embora tal polemica sobre o tema nao seja necessaria
mente negativa . 

Neste aspecto todos os autores sao unanimes em que nao ha unanimidade, 
muito embora " a satisfa~ao no emprego seja um dos mais velhos conceitos na 
psicologia industrial e ainda e um dos mais controversos. Contudo a controversia 
tem sido util, quer no aperfei~oamento das defini~oes de satisfa<;ao tal como a 
distin<;ao feita por Shimmin em 1980 entre satisfa9iio no emprego como satisfariio 
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com o trabalho e qualidade de vida no trabalho como satisfafiiO no trabalho, 
quer em mais precisas defini<;6es das facetas do trabalho"(Bell, R.C. et 
ass.,1987:147) . 

Ja nos primeiros anos em que se iniciaram maiores pesquisas e estudos, 
Vroom, V. (1964) face a alguma confusao e poh~mica existente quanta ao facto 
de que, se se deveria considerar uma variavel ou mesmo urn complexo de 
variaveis, refere-se a ela como "atitudes positivas face ao emprego sao concep
tualmente equivalentes a satisfa<;ao e atitudes negativas face ao emprego sao 
equivalentes a insatisfa<;ao" (Vroom, V., 1964:99) trabalhando este a partir do 
seu conceito de valencia. Refere este autor que quando se capta, inclusive por 
meio de relatos verbais ou mesmo outras vias, quando outras medidas sao 
impraticaveis ou desaconselhadas, indicadores comportamentais aceitaveis sobre 
a valencia de urn emprego ou do papel do emprego para dada pessoa que nele 
trabalha, este conceito pode ser conceptualmente equivalente de satisfa<;ao, seja 
a mesma tida como uma s6 variavel ou com uma s6 dimensao ou tratada no 
plural. Refere o autor "Se n6s considerarmos a satisfa<;ao como a valencia de urn 
papel do trabalho para o seu ocupante torna-se claro que aqui pode haver 
diferentes valencias associadas com diferentes propriedades dos papeis de tra
balho. A valencia em geral de urn papel de trabalho pode ser do maior valor na 
predi<;ao do comportamento relativamente ao papel do trabalho como urn todo. 
Por outro lado, a valencia de conjuntos particulares das propriedades do papel 
de trabalho (conteudo das tarefas, promo<;6es (. .. ) pode ser valiosa para predizer 
como os individuos podem responder as mudan<;as nos papeis de trabalho, e 
tambem para o grau no qual eles podem procurar iniciar mudan<;as em si 
mesmos" (idem, ibidem, pp. 101). 

Assim, continua o aut01~ pode-se usar o termo valencia como equivalente 
de satisfa<;ao, mas intuitivamente podera parecer que o significado tipicamente 
acordado sobre o termo satisfa<;ao pode considerar-se muito mais restritivo do 
que se pretende quando se usa a terminologia da valencia, pois se se descreve 
uma pessoa satisfeita com urn objecto entende-se ou aceita-se implicitamente 
que esse e s6 esse objecto tern uma valencia positiva para ela, ou seja por 
exemplo falamos de satisfa<;ao referindo-nos apenas ao presente emprego de 
uma pessoa e nao a outros que tenha ou nao tenha tido. 

Diversos autores tern definido a satisfa<;ao laboral como uma orienta<;ao 
afectiva, urn sentimento, experimentado pelo trabalhador como consequencia 
do seu proprio trabalho e face a ele mesmo, designadamente, quando o traba
lhador experimente sentimentos de prazer, bem-estar ou felicidade e ainda como 
uma atitude. 

Assim, a defini<;ao de Locke (1985) quando considera o bin6mio satisfa<;ao
-insatisfa<;ao no trabalho, como uma resposta emocional ao julgamento de valores 
feito por cada trabalhador, e resultante da percep<;ao de que o "trabalho" preencha 
ou permita preencher os valores que sao importantes para cada pessoa, considera 
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a satisfa~ao na area das emo~6es, embora tal concep~ao nao seja partilhada por 
todos os autores, designadamente os de inspira~ao cognitivista (de Schneider a 
Spector), que a consideram uma atitude. 

Em qualquer dos casos, as defini~6es correspondentes carregam uma 
consideravel dose de subjectivismo nao facilitadora para a avalia~ao cientffica 
do problema. Outra dificuldade reside na multidimensionalidade da variavel 
satisfa~ao. Neste sentido sera que quando alguem se refere a satisfa~ao no tra
balho pode e deve faze-lo, referindo-se a urn sentimento global e de conjunto, 
ou, ao inves, os sentimentos devem ser expressos em rela~ao a cada aspecto 
particular desse trabalho? 

Por outro lado, a satisfa~ao no emprego pode ainda distinguir-se em outras 
dimens6es, designadamente a extensao no qual urn trabalhador e atraido pela 
sua ocupa~ao e suas actividades associadas e a extensao em que ele e atraido 
pela organiza~ao onde esta empregado (Vroom, V., 1964). E bern assim, por 
outras variaveis que aparentemente podem estar situadas fora do seu emprego 
e da sua organiza~ao, mas com essas ter uma forte e indissociavel rela~ao, tal 
como os sindicatos, as associa~6es profissionais, etc. 

No que respeita a rela~ao entre as variaveis (facetas) que compoem um 
emprego, a considera~ao de que uma pessoa possa estar satisfeita ou insatisfeita 
em rela~ao ao salario, as chefias, etc. encontra eco nos resultados das diversas 
investiga~6es que tem obtido correla~6es positivas entre a satisfa~ao vista glo
balmente, no trabalho, e a satisfa~ao referida a cada uma das facetas do mesmo 
trabalho. 

Locke, E. (1995) refere que a satisfa~ao esta baseada nos componentes do 
emprego, tais como o trabalho em si mesmo. E a satisfa~ao com os componentes 
e baseada na satisfa~ao com os elementos que comp6em esses componentes. 

Segundo este autm~ uma micro analise do processo global assente nos 
subprocesses relativos, permite dizer que: 

- uma pessoa faz aufomdtica e subconscientemente, uma apreciar;iio dos val01·es 
de cada evento, tarefa e resultados que ele encontra ou ve no emprego e fora 
dele; 

- essa pessoa avalia acontecimentos e acc;oes em relac;iio rms aos outros; 
- as avaliar;oes dos eventos envolvem a sua relac;iio face a uma longa cadeia de fins 

ou objectivos; 
- as avaliac;oes podem tambem ser afectadas pelo contexto da organizac;iio em que 

cada evento ocorre; 
- a satisfac;iio global, quando calculada, dependerd das experiencias e avaliac;oes 

que estiio retidas na memoria; 
- o grau de satisfac;iio poderd tambem depender de como se combinam as expe

riencias; 
- finalmente, a satisfac;iio depende niio apenas dos valores especificos do emprego, 

mas tambem de como se aprofundam as explicac;oes de si mesmo, ou os trac;os 
disposicionais como a auto-estima, afecto, personalidade. 
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Recorrendo de novo a Vroom, V. (1964) quanta as rela<;6es que se podem 
considerar relativamente as medidas das diferentes facetas de um emprego e a 
sua rela<;ao pode-se considerar que "ha de resto 4 possibilidades de explana<;:oes 
do facto de que diferentes medidas de satisfa<;ao estao positivamente interrela
cionadas: 

1. Q e passive I que haja caracter{sticas dos indivfduos as quais similarmente 
condicionam objectivamente as suas reacc;6es face aos diferentes aspectos da 
situac;rio de trabalho; 

- 2. Q e tambem possivel que as relac;6es positivas entre medidas de satisfac;rio 
sejam devidas aos conjuntos de respostas; 

- 3.!! as situac;6es de trabalho que proveem um tipo de recompensa tendem tambem 
a prover outros tipos de recompensa; 

- 4. Q e passive I que as medidas de satisfac;rio com diferentes aspectos dos papeis 
de trabalho estejam associadas par causa delas serem funcionalmente interde
pendentes - mudanc;as na satisfac;rio de um aspecto resultam em mudanc;as 
noutro aspecto"(Vroom, V., 1964:103). 

Vulgarmente como se tern vindo a considerar atras, urn posto de trabalho, 
nao e uma entidade abstracta e generica, mas uma combina<;:ao de tarefas, respon
sabilidades, rela<;oes, beneficios e recompensas que pertencem a uma pessoa 
particular numa organiza<;ao particular. Por isso, uma serie de peculiaridades 
objectivas, tais como, o conteudo e caracteristicas desse trabalho, as caracteristicas 
da chefia, o sistema de remunera<;ao, o tipo e rela<;6es do grupo de trabalho, etc., 
conduzem a que, pelo facto do trabalhador ocupar e realizar o trabalho em certo 
posto, obtenha determinados resultados de que sao exemplo a remunera<;:ao, a 
fadiga, a promo<;:ao, as rela<;:oes a auto-realiza<;:ao, etc., de indole intrinseca ou 
extrinseca, de caracter negativo ou positivo. Estes resultados permitirao ao traba
lhador satisfazer ou nao as suas necessidades biol6gicas ou psicol6gicas a 
determinado nivel. 

Neste sentido, por exemplo, pode haver uma rela<;ao positiva ou negativa 
entre as variaveis "caracteristicas do trabalho", a "oportunidade de utilizar apti
does e capacidades" e a "possibilidade de satisfazer a necessidade de auto
realiza<;:ao". Porem, as diferen<;as individuais, quer ao nivel de atitudes aptidoes 
e personalidade, quer ao nivel do grau motivacional podem fazer com que ele 
obtenha um resultado a determinado nivel, podendo fazer supor para uma 
pessoa, a satisfa<;ao em alto grau, de alguma das suas necessidades, enquanto 
que para outra pode significar satisfa<;:ao em grau menor. 

Partindo das 3 variaveis supra referidas, que estao envolvidas na satisfa<;ao, 
surgiram dois tipos de modelos, os que tomam em considera<;ao as diferen<;as 
psicol6gicas entre as pessoas e os que nao consideram tais diferen<;as. Estes sao 
modelos bastante simplistas que estabelecem uma rela<;:ao causal, com a satisfa<;ao 
como variavel dependente, que se costumam representar da seguinte forma: 

130 Lusiada. Economia e Empresa. Lisboa, n.0 5/2005 



A Satisfa~ao no Emprego: para uma nova abord. da moder. e da efica.cia das organiza~6es, p. 123-181 

Satisfac;iio = f (caracteristicas do pasta; ou resultados obtidos; ou das necessidades 
satisfeitas). 

Nesta linha vao as investiga<;6es de E. Mayo et col. (1932), de Smith e 
Kendall (1963), de F. Herzberg (1960), de Vroom e Kornhauser (1964) e Schwab 
(1973). 

Ao inves, no extremo oposto estao aquelas para as quais releva a diferen<;a 
entre os indivfduos, designadamente os tra<;os de personalidade na determina<;ao 
dos sentimentos de satisfa<;ao/insatisfa<;ao, estando neste caso os trabalhos de 
Herzberg, Mausner, Peterson e Capwell realizados em 1957 e de Hulin em 1969. 
Porem parece mais razoavel crer que a satisfa<;ao devera considerar, tambem as 
variaveis da personalidade do trabalhador. 

2.1 Satisfa9iio e Motivariio: a explica9iio da satisja9iio atraves das teorias 
da motiva9iio 

Quando se fala de satisfa<;ao ou insatisfa<;ao no trabalho, se a perspectiva 
de analise for a das necessidades, esta implfcito, que existe da parte do traba
lhador, um estado a que e preciso atender e que pode ser satisfeito pelas suas 
pr6prias realiza<;6es pessoais e/ ou pelas condi<;6es existentes na situa<;ao onde 
se encontra. Assim, falar em satisfa<;ao, implica sempre considerar a motiva<;ao 
como uma base ou conjunto de conceitos fundamentais para compreender e 
explicar o comportamento. 

Os gestores de empresas e organiza<;6es preocupam-se de sobremaneira 
em conseguir uma elevada produtividade em tennos de eficiencia e eficacia, 
associada a uma elevada qualidade dos produtos, situa<;ao que lhes permite, 
por urn lado, sobreviver, e por outro, obter lideran<;a no mercado, conforme 
referem nas suas obras por exemplo autores de diferentes gera<;6es, naciona
lidades, escolas e gabaritos, como Freire, A. e Drucker. P., face a enorme concor
n2ncia, incerteza, turbulencia e muta<;ao, dos dias de hoje. 

A 1.~ escola de pensamento que teve enormes repercuss6es na gestao, o 
Taylorismo, preocupou-se com tal desiderata, e para isso, focou a sua aten<;ao 
no planeamento, selec<;ao e forma<;ao, designadamente, estudando e progra
mando a trabalho (tarefas) de forma minuciosa, pelos tecnicos ou organizadores 
(psic6logos industriais) procedendo a sua maxima fragmenta<;ao (divisao) ate 
obter a maior simplicidade de movimentos e a maior rotina, desenvolvendo a 
aplicando adequados meios e tecnicas de selec<;ao dos operarios e aperfei<;oando 
as capacidades aptid6es, habitos e movimentos destes, ate torna-los muito eficazes 
de molde a responderem as exigencias de produtividade. 

Nao obstante os excelentes resultados desta forma de gestao, a que se 
convencionou designar por Gestao Cientffica, no que respeita a performance 
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individual, mas da qual estava ausente a preocupa<;ao do sentir das pessoas 
sabre o que/como/onde faziam, ou seja a satisfa<;ao nesse trabalho, as teses de 
Mayo, colaboradores e seguidores, iniciam uma contra-corrente, focando a sua 
aten<;ao na pessoa, ou seja, nos factores motivacionais e relacionais e nas condi<;6es 
que determinam que as pessoas estejam ou nao, motivadas para alcan<;ar elevados 
padr6es de execu<;ao, associando o seu comportamento no trabalho a essa moti
va<;ao, designadamente, absentismo, turnover, conflitos, greves, e associando estes 
comportamentos com o grau de satisfa<;ao sentida. Convencionou-se chamar a 
esta corrente de pensamento da gestao, Escola das Rela<;6es Humanas. Aqui ja 
ha claramente uma preocupa<;ao com a satisfa<;ao das pessoas no trabalho. 

Durante muito tempo foi predominante, e ainda 0 e, entre OS te6ricos do 
comportamento organizacional, a hip6tese de que a insatisfa<;ao e a causa da 
desmotiva<;ao; e a causa determina em parte, o nivel de produtividade. Por isso 
nesta linha de pensamento, para atacar o problema da baixa produtividade, ha 
que cortar a rela<;ao directa entre os 2 conceitos/variaveis, designadamente, 
remover as causas da insatisfa<;ao; isto levou a diversas interven<;6es no sentido 
de "enriquecer" 0 trabalho 0 que significava, ainda, que a insatisfa<;ao e/ era s6 
devida ao tipo, natureza, condi<;6es do trabalho e a pessoa nao e/ era parte 
interessada - apenas respondia a estimulos. Daqui surgiu o conhecido Job 
Enrichment sustentado fundamentalmente na teoria bifactorial de F.Herzberg. 

Todavia a pesquisa tern demonstrado e apresentado duvidas acerca da 
direc<;ao e tipo de rela<;ao entre aquelas 2 variaveis - satisfa<;ao, motiva<;ao - e 
por consequencia com uma 3.u, a produtividade. Por conseguinte ha algumas 
provas empiricas, dizem diferentes autores, da insustentabilidade de tal rela<;ao, 
e par isso, surgem diversas interrroga<;6es: 

- E relevante ou niio, a satisfariio, como um dos determinantes do nivel 
de execuriio das pessoas? 

-- Ou, pela inversa, hti uma relariio de causalidade inversa, ou seja, estiio 
mais satisfeitas as pessoas quando lhes e poss{vel alcanrar elevados 
padroes de produtividade? 

- Ou, ainda, pode dar-se o caso de uma pessoa muito motivada, alcance 
elevados niveis de produtividade mesmo que esteja muito pouco satis
feita com o seu trabal1w? 
Ou ainda a inversa, ou seja, o caso das pessoas muito satisfeit-as com 
o seu trabalho e muito pouco motivadas? 

Ou seja, nao ha duvida de que, se se observar um grupo de pessoas que 
exen;am a mesma fun<;ao, constatar-se-a que umas a desempenham melhor do 
que outras. Isto e valido, quer se trate de operarios, engenheiros, secretarios, 
professores, vendedores ou gestores. Mas as causas de tal diferen<;a, nao colhem 
a unanimidade. No caso de se dispor de um indicador quantitativa da respectiva 
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contribuic;ao para o "produto final'' a que organizac;ao se dedica, verificar-se-ia 
que o melhor trabalhador do seu grupo, contribuiria com urn valor substan
cialmente superior, aritmeticamente constatavel, do que o pior deles. E perguntar
-se-ia entao quais as causas destas diferenc;as no nivel de desempenho e 
produtividade? 

Uma das respostas surge fundamentada no diferente grau de aptidao, 
experiencia adquirida com antiguidade, formac;ao, etc., ou seja, as pessoas tiveram 
experiencias quantitativas e qualitativas diferentes e variam quanto ao grau em 
que possuem os necessaries dotes e requisitos intelectuais e motores e outros, 
para aprenderem a partir da experiencia. 

Esta maneira de pensar o problema, levou a muitas estrah?gias diferentes 
por parte dos gestores, com o fito de melhorar o nivel de desempenho dos seus 
trabalhadores, designadamente, a mais adequada selecc;ao para determinada 
func;ao, a aturada e adequada formac;ao/ aperfeic;oamento/ reciclagem, ou seja, 
as sistematicas tentativas, tao em voga, actualmente com gastos exorbitantes 
dos fundos publicos, privados e comunitarios, por parte dos responsaveis de 
tais programas, para desenvolver nos trabalhadores aquelas aptidoes presumi
velmente ja existentes e o necessaria treino. Finalmente levou ainda, como se 
referiu acima, a mudanc;as no conteudo das func;oes, com vista a torna-las con
sistentes com as aptid6es, experiencias e gostos da "forc;a de trabalho" . 

No entanto "uma outra hip6tese se levantou, na comunidade cientifica, 
designadamente da psicologia, que pode ser colocada sobre a origem destas 
diferenc;as no desempenho entre pessoas que executam o mesn1o tipo de trabalho, 
e essa hip6tese conduziu a estrategias organizacionais algo diferentes para 
melhorar o desempenho na func;ao. Referimo-nos a hip6tese segundo a qual as 
diferenc;as de desempenho entre pessoas que tern o mesmo tipo de trabalho 
reflectem diferenc;as na sua motivac;ao". (Vroom, V., 1964: 16) o que e colocar o 
problema dentro dos executantes. 

Ou seja em dadas circunstancias, as pessoas variam quanto ao grau em 
que estao dispostas a orientar as suas energias para a consecuc;ao dos objectivos 
organizacionais, e essas circunstancias nao tern a ver unicamente com as teses 
do conteudo do trabalho, aptidao ou fonnac;ao. E assim bastante claro que 
qualquer das hip6teses explicativas do desempenho sao verdadeiras mas apenas 
de forma nao exclusiva, dependendo cada uma delas, no grau em que a outra 
estiver presente, moderando assim o seu efeito no nivel do desempenho. 

No que concerne a hip6tese sobre a motivac;ao, como factor relevante para 
o desempenho, pode-se considerar ainda tres vers6es. Uma delas, a 1.~ pode ser 
considerada como de natureza paternalista, supondo que as pessoas estao 
motivadas para desempenhar eficazmente na medida em que estejam satisfeitas 
com essas func;oes, ou seja, quanto mais se recompensam os trabalhadores, 
quanto mais as suas necessidades forem satisfeitas (tais como subsidios a edu
cac;ao, boas condic;oes de trabalho, pianos de reforma, seguros, programas de 
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lazer, remunerac;ao elevada, subsidios de alimentac;ao, seguranc;a de emprego, 
aspectos relacionais relativos a relac;ao trabalhador I chefe, etc.) na func;ao, fazendo 
da organizac;ao uma fonte de recompensas, para as quais o unico requisito e a 
pertenc;a a organizac;ao, mais eles corresponderao, em termos de produtividade, 
lealdade, gratidao, etc.. Ou seja, utiliza-se uma perspectiva designada de refor
c;amento incondicionat visto que a quantidade de recompensas nao depende 
em rigor do seu contributo. 

A 2." perspectiva para motivar, esta associada ao metodo de gestao cientifica, 
iniciado por Taylor e englobando tambem os pressupostos da Teoria X de Me 
Greggor, e baseia-se no pressuposto segundo o qual uma pessoa estara motivada 
para o trabalho se as recompensas e as penalizac;oes estiverem directamente 
relacionadas com o seu desempenho, devendo os reforc;os ter urn caracter nao 
incondicional (como na perspectiva anterior) mas condicional ou contingente 
ou seja, devem depender da eficacia do seu desempenho. Os exemplos mais 
evidentes, sao os incentivos salariais, as promoc;oes individuais baseadas no 
merito e no reconhecimento e as recompensas das pessoas por aquilo que 
realmente realizam. Fundamenta-se pois na lei do efeito ou principio do reforc;o, 
conceitos muito caros aos psic6logos de inspirac;ao behaviorista. As limitac;oes 
surgem da ausencia de instrumentos objectivos, isentos e rigorosos de avaliar 0 

desempenho, bern como a limitac;ao de reforc;amento dos gestores face a gama 
das necessidades humanas (propostas por Maslow e outros) que carecem de ser 
satisfeitos, se bern que em patamares diferentes de temporalidade ou opor
tunidade ou exigencia. 

A 3.• perspectiva surge com os trabalhos de Likert e Me Greggor (com a 
teoria Y) e outros, que consideram a gestao participativa como factor motivador 
de alta , importancia do comportamento. Esta perspectiva, defende que os 
individuos podem obter satisfac;ao do proprio desempenho da func;ao, quando 
lhe sao dadas metas ou objectivos amplos e sao eles que determinam a si mesmos 
como devem ser atingidos, assentando assim no pressuposto de que se a pessoa 
e livre para determinar como desempenhara a sua func;ao, entao ela encarara 
mais a func;ao como desafio do que se lhe for dito exactamente o que fazer, 
como fazer onde fazer e quando fazer, e, bern assim, reduz o uso de autoridade 
como meio de controlo, e atribuira mais confianc;a na pessoas e nas equipas 
como bases para resolver problemas e tomar decisoes. 

Em resumo, diversas teses tern sido propostas para compreender o desem
penho. Uma delas assenta nas aptidoes; uma outra assenta na motivac;ao. Nesta, 
o Taylorismo focava a sua atenc;ao no poder motivador exclusivo do salario/ 
/recompensas salariais, como factor determinante da satisfac;ao e motivac;ao e 
logo da produtividade (eficacia), enquanto as Rela~oes Humanas se centram nos 
aspectos relativos a pessoa, designadamente grupos informais, relac;oes inter
pessoais, comportamento dos chefes, como factores motivadores. Na sequencia 
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desta visao, acrescentam-se novas ideias de motivac;ao e satisfac;ao, comec;ando
se a prestar atenc;ao as caracteristicas intrinsecas e conteudo do trabalho em si 
mesmo considerado (tipo e variedade das tarefas, ritmo, grau de autonomia, 
responsabilidade, identificac;ao e individualizac;ao dos resultados conseguidos). 

Este novo enfoque ganhou cada vez mais partidarios, postergando aquelas 
ideias sobre os factores motivadores e satisfacionais (dinheiro, relac;oes ... ) da 
escola das relac;oes humanas e da escola da gestao cientffica. E, com base nisto, 
inicia-se urn movimento que considera a possibilidade de redesenhar as caracte
risticas e conteudo do trabalho, pretendendo ir com isto ao encontro de neces
sidades mais elevadas dos trabalhadores, tais como, sentimentos de desenvol
vimento pessoal, sentimentos de satisfac;ao, ou seja, passou-se a uma nova fase 
na percepc;ao dos factores motivacionais, e, como corolario entrou-se naquilo 
que como se disse acima se convencionou chamar de Job Enrichment, movimento 
que como se tern vindo a dizer, resultou tambem de alguma forma, pelo menos 
na sua genese, nos trabalhos de F. Herzberg. 

Segundo Schackleton,V., "o estudo da satisfac;ao esta intimamente rela
cionada com a motivac;ao no trabalho" (Schackleton,V. et ass., 1981: 201). No 
contexto da teoria sobre a organizac;ao e administrac;ao empresarial adquiriu 
especial relevancia a partir dos anos 50 uma corrente que assume uma enfase 
mais humanista do que as que a precederam e que abriram urn janela aquelas 
que se lhe seguiram - relembra-se aqui respectivamente, que as primeiras sao 
as que fazem enfase principalmente na estrutura e funcionamento organizacional, 
designadamente a teoria classica de Weber e Fayol, a teoria cientffica de Taylor, 
a teoria tecnol6gica de Woodward, a teoria de sistemas de March e Simon, Katz 
e Kahn entre outras, voltadas para as quest6es da burocracia, do desenvolvimento 
tecnol6gico e interacc;ao das componentes m1tltiplas da organizac;ao e as seguintes 
sao aquelas que fazem enfase na direcc;ao e administrac;ao, designadamente a 
teoria dos trac;os de Personalidade da autoria de Ghiselli, da teoria do estilo de 
comportamento fazendo foco nos padr6es especificos do comportamento das 
chefias da autoria de Tannenbaum e Schmmidt, e da teoria situacional da autoria 
de Fiedler, Yetton e Vroom que foca sobre a interacc;ao multipla de factores de 
personalidade e situac;ao - cujo objectivo e urn estilo de gestao que procura uma 
maior motivac;ao, mais satisfac;ao e uma organizac;ao que tenha em conta os 
desejos, aspirac;oes e necessidades do homem no trabalho e tambem fora dele: 
em suma, uma humanizac;ao total do trabalho! 

0 surgimento desta corrente, tern a sua base em 2 raz6es fundamentais: 

1 - As limitac;oes das teorias sobre a motivac;ao da conduta humana, desig
nadamente a teoria do instinto, influenciada pelas ideias de Darwin e 
desenvolvida por Me Dougall, a psicanalise de Freud e de alguma 
forma a teoria do impulso de Hull na sua visao dos impulsos primarios, 
cujas explicac;oes partem da hip6tese de que os comportamentos estao 
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determinados pelos instintos e manifestando-se de forma mecanica e 
autom<Hica; 

2 - As limita<;oes das escolas ou formas de gerir que tiveram uma vida 
mais ou menos efemera e que motivaram modas de gestao, tais como 
o Taylorismo, o movimento das rela<;oes humanas e de alguma forma 
a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e a dos 2 factores 
de Herzberg, entre outras. 

Estas teorias compreendem as do conteudo motivacional cujo enfase enfoca 
principalmente na natureza e significado dos sistemas de motiva<;ao humana, 
representadas pelos trabalhos de Maslow, Herzberg Me Greggor e McClelland 
especialmente, a dos processos cognitivos, que enfocam nos processos respon
saveis da satisfa<;ao e execu<;ao, e nos quais se integram a teoria da equidade 
representadas pelos traball1os de Adams, Ouimette, a teoria das metas ou objec
tives representada pelos trabalhos de Locke e a teoria da valencia-instrumen
tralidade-expectancia (VIE) representada pelos trabalhos de Vroom, Porter e 
Lawler. 

As teorias da motiva<;ao, atras citadas, pmtem da base de que os resultados 
que a pessoa obtem com urn determinado comportamento sao atractivas para 
ela porque ela tern urn impulso, urn motivo ou uma necessidade que e preciso 
satisfazer e por isso, durante muito tempo foi predominante no pensamento dos 
cientistas do comportamento organizacional e nos gestores a ideia de que a 
insatisfa<;ao e a causa da desmotiva<;ao, a qual determina em parte que nao se 
alcancem niveis adequados de performance. 

Por essa razao muitas foram as investiga<;oes e teorias sabre os condi
cionantes e determinantes da satisfa<;ao e motiva<;ao no trabalho partindo do 
seguinte pressuposto: 

conseguindo que os trabalhadores estejam satisfeitos no seu trabalho, 
melhora-se a sua motiva<;ao e atraves dela, a sua produtividade e outros 
comportamentos no trabalho. Alias na raiz destas investiga<;oes estao os 
trabalhos de E.Mayo, que originou o movimento das rela<;oes humanas, 
cuja essencia ideol6gica determinava que a causa do absentismo, turnover, 
boicotes na produ<;ao, conflitos, greves, etc. era a crescente e manifesta 
insatisfa<;ao dos trabalhadores. 

Todavia, como se disse, alguns autores sao unanimes em afirmar que nem 
sempre urn trabalhador satisfeito e urn trabalhador produtivo e nem sempre urn 
trabalhador motivado esta satisfeito. Por isso nos ultimos anos come<;aram a 
colocar-se duvidas acerca da natureza da rela<;ao de implica<;ao causal entre a 
satisfa<;ao, motiva<;ao e produtividade. 

A avolumar estas duvidas estao tambem a disparidade das convic<;oes, 
sobre a forma de gerar satisfa<;ao e motiva<;ao, existentes nas correntes do 
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Taylorismo que se baseia exclusivamente na remunera<;ao, da escola das rela<;6es 
humanas que se centra nos aspectos da envolvente s6cio-relacional do proprio 
trabalhador, designadamente nos grupos informais e rela<;6es interpessoais e 
conduta das chefias, e daquelas correntes que dao aten<;ao as caracteristicas e 
conteudo do trabalho em si mesmo, e por ultimo a focaliza<;ao no sistema tecnico 
da organiza<;ao. 

Como se ve atnis, sao referidas variaveis de diferente natureza, desde 
administrativas, a tecnicas, passando por humanas, estas assumindo um valor 
preponderante e cada vez maior como instrumento de gestao organizacional e 
proporcionando que as teorias que nelas se apoiam que consideram que o homem 
joga um papel central, sao fundamentais para humanizar as teorias de sistemas 
organizacionais demasiado preocupados em questoes financeiras, tecnol6gicas 
e estruturais. 

Claro esta que mesmo entre as teorias humanistas ha profundas diver
gencias, por exemplo umas incidindo mais no dirigente, enquanto outras visam 
OS dirigidos. Mas todas elas de opoem a visao burocrata ou tecnocrata da gestao, 
mesmo tendo em conta que algumas duvidosas ideias propaladas pela corrente 
das Rela<;6es Humanas, de que as boas rela<;6es humanas contribuem para tornar 
os trabalhadores alegres e mais felizes e que os trabalhadores alegres e felizes 
sao mais responsaveis, produtivos, nao e totalmente verdade, dado que a rela<;ao 
entre satisfa<;aO e motiva<;ao para produzir nao e totalmente clara, pois que OS 
trabalhadores motivados nao estao necessariamente todos satisfeitos e os 
satisfeitos nao sao necessariamente produtivos, como atras se real<;ou, e faze-los 
mais felizes nao garante com toda a seguran<;a e para todos os trabalhadores 
uma maior produtividade ou mesmo comprometimento, conduta dvica, envol
vimento ou ainda paz social na organiza<;ao. 

Assim sendo, aceitar a doutrina humanista terc1 que ser de forma cautelosa 
se nos reportarmos a mera eficacia produtiva organizacional; mesmo assim fara 
todo o sentido aderir a mesma quanto mais nao seja pela convic<;ao de que ha 
algum valor intrinseco em manter satisfeitos os trabalhadores a luz dos valores 
etico-sociais duma sociedade numa dada civiliza<;ao que se diz solidaria, evoluida, 
democratica, respeitadora dos direitos humanos e conquistadora de maior qua
lidade de vida, ou, qui<;a como bandeira promocional de uma dada organiza<;ao 
para cota<;ao na bolsa ou publicita<;ao a um dado produto que ela fabrique, 
como se tem verificado por alguns posicionamentos de uma nova forma de 
gestao nao necessariamente negativa. 

Esta faceta tem sido referida com diferentes designa<;6es, desde manuten<;ao 
organizativa ate suporte social organizacional (Miner, J. et ass., 1969). 

* )(· * 
Muitas teorias modernas do dominio da gestao organizacional, estruturam

-se sobre a premissa de que para compreender a organiza<;ao e necessaria em 
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primeiro Iugar, compreender as pessoas que comp6em essa organiza<;ao. Da 
mesma forma, para formular prescric;6es sobre a eficacia organizacional, e 
necessaria considerar a forma provavel em que a mudanc;a afectara os diferentes 
individuos que se vejam obrigados a viver essa mudanc;a. 

Os autores de matriz humanista, por conseguinte, atendem principalmente 
aos estados psicol6gicos ou aos processos psicossociol6gicos intervenientes, tais 
como percepc;6es, atitudes, necessidades, institui<;6es, aspectos demograficos, 
etc., que se sup6e intervirem entre as variaveis da organizac;ao e o comportamento 
laboral do trabalhador no emprego, sendo que as suas teorias e modelos pro
curam esclarecer o modo em que estes estados ou processos internos operam, 
e de que forma sao influenciados, por variaveis tais como salario, chefia, con
dic;6es de trabalho e de vida profissional na organizac;ao, conteudo e natureza 
do trabalho, etc., e por seu turno, de que maneira e que tais estados ou processos 
influenciam por sua vez a eficacia dos empregados, em termos de quantidade 
e qualidade do trabalho, a sua expressao de satisfac;ao ou a sua postura compor
tamental geral nesse emprego. 

Como se disse atras, mesmo entre os autores humanistas se denotam pro
fundas divergencias, uns porque acentuam urn unico motivo - desde as neces
sidades basicas ate as de realizac;ao - enquanto outros incorporam urn numero 
plural de motivos, expectativas e outros processos mentais cognitivos ou emo
cionais nas suas explicac;6es das atitudes e comportamento !aboral. 

No entanto, mesmo equacionando as diferentes referidas divergencias entre 
eles, algumas semelhanc;as fundamentais sao de ter em conta, designadamente 
o facto de apresentarem uma enfase motivacional, individual e empfrica, ou 
seja, consideram que a eficacia e a satisfac;ao no trabalho se devem ao nfvel de 
motivac;ao (ou vice-versa) do individuo tornado como a unidade base da orga
nizac;ao e, fundamento dos fundamentos, tais considerac;6es se podem confirmar 
pela pesquisa empirica baseada em modelos e instrumentos derivados dessas 
teorias. 

Com intuitos de sistematizac;ao pode-se estabelecer uma distinc;ao entre as 
teorias de motivac;ao em 2 grandes grupos - aquelas que se preocupam prin
cipalmente pela descri<;ao dos sistemas humanos da motivac;ao, ou seja, estao 
orientadas para o tipo ou conteudo dos motivos, necessidades, e por outro lado, 
aquelas que estao mais orientadas para o processo cognitivo que se desenrola 
durante essa motivac;ao. 

Sao ambas teorias da motivac;ao, e certo, nao fatalmente muito distantes 
umas das outras ou sequer adversarias de matriz opostas, mas no 1 Y caso, as 
chamadas teorias do conteudo, porque respeitam fundamentalmente a identidade 
espedfica daquilo que existe no interior do ser humano para o seu comporta
mento, ou seja, aquilo que especificamente motiva as pessoas, seguindo uma 
tradi<;ao universalista pois procuram leis gerais atribuiveis a todos os indivfduos 
por igual, de modo a dispor de uma formula para prever o seu comportamento. 
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Isto e, as teorias do conteudo, sao aquelas ern cuja enfase, prirneiro, tornarn 
lugar os rnotivos ou tipos de rnotivos e necessidades, e, rnuito ernbora nao 
neguem os aspectos dos processos psicol6gicos que se desenrolam para realizar 
tais necessidades, distinguem-se daquelas pelo facto de que cada urn dos 
processos considerados sao distintarnente secundarios ou tern emergido 
subsequentemente a formula<;ao original (Miner, J. et ass., 1973). 

Portanto, estas teorias tratarn de quest6es como a quantidade e o tipo de 
diferentes necessidades que as pessoas tern, a forma como estao organizadas 
estas necessidades, dando-se por certo, segundo as rnesmas, que as pessoas 
trabalharn para as satisfazer, e que este trabalho e mais intenso quanta rnaior 
seja a necessidade e a relevancia que tenha o objecto da meta para obter a 
satisfa<;ao da rnesma. Por isso segundo tais teorias, uma pessoa esta satisfeita 
corn o seu emprego na medida ern que o mesrno lhe proporciona os objectos ou 
fins que respondam as suas necessidades, considerando-se assim que a satisfa<;ao 
e o resultado da necessidade satisfeita e o comportamento no trabalho e explicado 
principalmente identificando os sistemas de rnotivos ou necessidades da pessoa. 

Ao inves, no 2.Q caso, as teorias do processo, tambern designadas cognitivas, 
nao elencam for<;osarnente as necessidades, mas poem a tonica nos processos 
mentais de tipo motivante ou outro que intervem na rnotiva<;ao da pessoa, 
mediante os quais se consegue obter a satisfa<;ao e a execu<;ao do trabalho. 
Assirn vista, a rnotiva<;ao nao e exclusivamente uma fun<;ao da necessidade, 
nem a satisfa<;ao e uma fun<;ao da necessidade satisfeita. 

De facto a partir dos anos 60 a enfase da investiga<;ao da satisfa<;ao laboral 
e da motiva<;ao para o trabalho, passou a focalizar as diferen<;as individuais e 
assim as teorias passaram a designar-se por teorias dos problemas, procurando 
ilustrar o processo como o comportamento e estimulado, como e dirigido, como 
e mantido e como termina. Nao foca (necessariamente) as necessidades mas as 
expectativas e os valores que o individuo tern do trabalho e a direc<;ao do seu 
comportamento nesse trabalho e fora dele. 

Estas teorias foram desenhadas a partir da ideia da instrumentalidade sob 
a qual se procurava afirmar que a filosofia hedonistica, ou seja o principia de 
que as pessoas procuram obter uma satisfa<;ao e recompensas maximas e castigos 
minimos de tudo o que possam fazer, podendo-se calcular esta procura e assim 
determinar a produtividade de um trabalhador. A ideia de instrumentalidade 
refere-se a decisao que uma pessoa toma para empreender certa actividade 
valorizada, e instrumental ou um instrumento ou uma ferramenta, para atingir 
determinado objectivo. 

Tal forma de ver as coisas, surgiu porque nao e infrequente que se observem 
pessoas que apesar de estarem num emprego, que se sup6e, proporcionar satis
fa<;ao de todas ou da maior parte das suas necessidades, podem estar mesmo 
assim insatisfeitas, ou tristes, porque, por exemplo nao percepcionam equilibria 
ou justi<;a entre o que e os outros ganham, quando esses outros ganham mais 
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pelo mesmo trabalho ou ganham igual por urn trabalho de menos responsa
bilidade, ou ainda porque apesar de ter grandes necessidades nao conseguem 
vislumbrar nem esperar que o seu grande empenho e o seu grande esfor~o para 
fazer urn born trabalho, resulte em proveito reconhedvel ou significativo para 
si. Em suma, a perspectiva do processo cognitivo, propoe modelos bern mais 
complexos do que a mera satisfa~ao de uma dada necessidade explicita para 
explicar o comportamento, se bern, nao possa negar que alguns desses processos 
resultem de necessidades duma ordem diferente daquela que e considerada 
pelas teorias tradicionais. 

Conforme se referiu ja, para Shackleton (1981) a satisfa~ao !aboral pode ser 
explicada a luz das teorias da motiva~ao; alias, vulgannente, bern ou mal, as 
mesmas confundem-se no essencial, dada a sua liga~ao fundamental e intrinseca. 
De forma resumida, referem-se aqui, as principais teorias da motiva~ao, ja atras 
comentadas, que podem conter algum interesse, umas mais do que outras, para 
a compreensao da satisfa~ao quando a mesma e vista nesta perspectiva - a da 
motiva~ao. 

Estas teorias que dao sustentacula aos paradigmas atras referenciados, 
podem tambem classificar-se em processo e conteudo. Elas respeitam funda
mentalmente a identidade especifica daquilo que existe no interior de cada 
individuo na sua conduta, isto e aquilo que especificamente motiva as pessoas, 
procurando tra~ar leis gerais aplicaveis a todos os individuos de modo a prever 
o seu comportamento, seguindo assim uma tradi~ao universalista. Estao aqui 
incluidas as teorias das necessidades. Aquelas nao procurando principios 
universais sublinharam as diferen~as individuais, procurando o processo como 
o comportamento e estimulado, como e dirigido, mantido e como termina. Nao 
ha portanto a realiza~ao de necessidades atraves do trabalho e emprego, mas 
sim as expectativas e os valores que o individuo tern desse mesmo emprego e 
trabalho e a direc~ao que, por via isso imprime, de forma racional, ao seu 
comportamento. 

Na analise da satisfa~ao no emprego convem tambem distinguir entre 
uma visao hedonistica, ou seja a procura do prazer e evita~ao da dor, tout court, 
e uma visao que contemple o significado dos objectos de satisfa<;ao das neces
sidades, que, como se compreendera, ira mais alem do que aquela. 

Tradicionalmente tern havido, quer na pesquisa, quer mesmo no senso 
comum uma linha ou tendencia para relacionar e muitas vezes confundir estes 
dois conceitos. 

Se e verdade que os estudos dissicos conduziram a esta possibilidade, e 
que de facto ha uma rela~ao entre os dois, nao e menos verdade que a partir da 
decada de 80 tal rela~ao come~ou a ser posta em causa. 

Assim a compreensao da satisfa~ao no emprego nao ocorre s6 a partir da 
compreensao da motiva~ao. E verdade que esta intimamente ligada a ela, e as 
contribui<;6es dentro deste paradigma tem-lhe facultado urn patrim6nio te6rico 
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de relevo. Mas a dado passo da evolu<;ao dos estudos, assumiu autonomia teo
rica, passando a dispor de estrutura conceptual cada vez mais enriquecida, por 
contributos dados, designadamente entre outros, pelos estudos de F. Herzberg, 
em que o foco se centrou no "Trabalho" tendo em conta as necessidades da 
"Pessoa". 

Em suma, embora em termos te6ricos e praticos, motivar;iio e satisfar;iio sejam 
conceptualmente diferentes, e, na pratica da gestao, essa diferen<;a mobiliza 
procedimentos bem distintos para lhe dar substfmcia. Motivar;iio e um motor do 
comportamento para uma finalidade, tendo como causa uma necessidade, 
contendo na formula<;ao do ciclo motivacional a no<;ao ou ideia de satisfa<;ao, 
como finalidade, ou como corolario desse ciclo. Mas casos ha em que nao a 
alcan<;a. Para se perceber a rela<;ao de causalidade entre satisfa<;ao e motiva<;ao, 
deve-se entender um dado ciclo motivacional em que se satisfa<;am necessidades 
anteriores pre-existentes. Nesta concep<;ao, a satisfa<;ao vem depois da motiva<;ao. 

Curiosamente na gestao, a motiva<;ao tern sido considerada como con
sequencia da satisfa<;ao. Vista desta forma e a concep<;ao de um ciclo moti
vacional completo e o inicio do seguinte para que compreender o papel ou 
efeito da satisfa<;ao (da fase anterior) na motiva<;ao (da fase seguinte). 

A motiva<;ao tem sido estudada por muitos autores, conforme se pode 
deduzir do cunjunto de teorias expostas oportunamente, mas foi magistralmente 
definida e estruturada por Maslow. De acordo com este autor ja classico, podem 
ser considerados 5 niveis de necessidades que conduzem a motiva<;ao. No entanto 
outros autores ja contribufram com pesquisas de campo modernizando os 
pressupostos iniciais de Maslow, que , no entanto sao uma referenda para todas 
as investigadores. Por exemplo Locke atribui uma base psicol6gica a satisfa<;ao, 
que reporta da emo<;ao resultante da conjuga<;ao da necessidade-objecto satis
facional-valores individuais, e por isso continua a relacionar a mesma com a 
motiva<;ao, posto que esta come<;a com a necessidade. Porem o autor introduz 
o conceito de valores e de conhecimento, o que lhe pode dar um cariz de 
processo racional, pelo menos quandos aqueles sao conscientes. 

Por sua vez, a satisfar;iio, no enfoque da mais recente perspectiva cognitiva 
ou atitudinal e algo mais elaborado, um estado psicol6gico referente a varios 
objectos, situa<;6es ou pessoas, podendo mobilizar a motiva<;ao, mas ultra
passando-a. Pode-se dizer que a satisfa<;ao e o estado resultante das estrategias 
cognitivas ou condutuais do organismo, quando actua motivadamente face a 
alguns desses eventos ffsicos, psicol6gicos ou sociais ou que percepciona as 
qualidades desses eventos que se perfilam no horizonte do indivfduo, ou seja, 
uma reac<;ao atitudinal aos eventos, tendo por base as caracterfsticas do proces
samento cognitivo interno da pessoa, para o qual sera chamada a personalidade. 
Mas se a distin<;ao de abordagens/ perspectivas, procura afastar o conceito de 
motiva<;ao do conceito de satisfa<;ao, tal empresa e muito diffcil senao impossfvel. 
De facto ja K.Lewin, considerado como a bussola da orienta<;ao dos te6ricos 
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cognitivistas nesta materia, dizia "a percep<;ao tambem depende das necessidades 
e emo<;6es do indivfduo" (Lewin, K., 1944: 96). 

0 autor refere que na mudan<;a da estrutura cognitiva a for<;a da mudanc;a 
e de 2 tipos: 

- a que resulta da propria estrutura do campo cognitivo; 
- a que resulta das valencias (necessidades ou motiva<;6es). 

Por outro lado, quer a percep<;ao do canicter, quer as necessidades (e suas 
valencias, valores e esperan<;as) influenciam a estrutura cognitiva. Obviamente 
as for<;as que governam este tipo de aprendizagem estao relacionadas com a 
area total de factores que determinam 0 desenvolvimento da motivac;ao e da 
personalidade (Lewin, K., 1944). Tambem nao ha acordo se a motiva<;ao precede 
a satisfa<;ao ou see precedida por ela. Na pratica da gestao tern havido a tendencia 
para considerar que urn trabalhador satisfeito e urn trabalhador motivado. Mas 
conforme se deixou transcrito acima, isto nao e padfico, pelo menos a julgar 
pelo que escreveu Locke, E. (1984) cuja matriz de pensamento e a abordagem 
das necessidades. Nesta abordagem e duma forma geral na aprecia<;ao da satis
fa<;ao atraves da motiva<;ao, o estado satisfacional faz parte do ciclo das motiva
<;ao, isto e depende da motiva<;ao para existir, podendo mesmo assim, ter lugar 
ou nao, conforme foi ou nao alcan<;ado 0 objecto/ objectivo para 0 qual 0 orga
nismo se propos e que necessita para a sua homeostasia. Para uma melhor 
compreensao das principais teorias da motivac;ao remete-se para apendice urn 
exaustivo tratamento das mesmas. 

2.2 Sabre os determinantes da satisfafiio no emprego 

Pelo menos desde os anos 30 que come<;aram a surgir explica<;6es sobre os 
determinantes da satisfa<;ao, ainda que, de infcio, de uma forma algo incipiente. 
Prova disso sao os trabalhos de Hoppock, R. e Kornhauser, L entre outros, que 
conseguem o reconhecimento academico desta area de pesquisa, separada de 
quaisquer outras incidentes no mesmo objecto, designadamente a selec<;ao e a 
forma<;ao, que a epoca faziam parte da psicologia industrial. 

Durante alguns anos essas explica<;6es assentavam fundamentalmente nas 
condi<;6es de trabalho como factores explicativos, muito embora Hoppock, como 
ja se disse, apontasse que a avalia<;ao da satisfa<;ao pudesse urn dia vir a ser feita 
mediante o recurso a analises qufmicas. Portanto a satisfa<;ao estaria indexada 
a factores ex6genos a pessoa, cuja valoriza<;ao determinaria a valoriza<;ao ou 
nfvel da satisfa<;ao, tal como nos transmitiram Brayfield e Crokett em 1955. 
0 ponto alto desta filosofia foi a teoria dos 2 factores de Herzberg, como se 
disse acima. 

Inicialmente tinham-se como principais ou mesmo exclusivos certos deter
minantes ligados fundamentalmente as condi<;6es de trabalho e ao salario aufe-
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rido, vertente que tern ainda urn peso fundamentat especialmente nos casos em 
que a remunera<;:ao e magra. Dai a expressao satisfat;:ao ou insatisfat;:ao no tra
balho. Gradualmente foram-se alargando a natureza (conteudo ou caracteristicas) 
do trabalho em si mesmo, a forma de 0 realizar, a seguran<;:a do vinculo de 
emprego e estabilidade, manutent;:ao ou perenidade desse emprego, a organi
za<;ao do trabalho (tarefas), as condit;:6es de higiene e de seguran<;:a existentes no 
posto de trabalho, as promot;:6es na Carreira, a qualidade da chefia e liderant;:a, 
as relat;:6es com os colegas, ao funcionamento dos grupos e ate mesmo a imagem 
e status organizacional, a actua<;ao das estruturas de defesa dos trabalhadores, 
e outras condit;:oes relativas a recompensas e estfmulos existentes para incentivar 
o trabalhador. Nesta altura ja nao se pode falar apenas em satisfa<;:ao no trabalho, 
sendo mais apropriado falar em satisfat;:ao no emprego, posto que a questao ja 
e mais abrangente do que 0 trabalho em si ou ate do posto de trabalho. 

Mesmo assim tal abordagem circunscreve-se ao trabalho (tarefas) e a orga
niza<;:ao para a qual se prestam essas tarefas (entidade empregadora), afectando 
nao s6 a teorizat;:ao mas tambem a operacionalizat;:ao e medida da variavel 
satisfat;:ao. No entanto tal perspectiva vingou durante decadas e deu mesmo 
origem nas decadas de 60 e 70 aos mais monumentais trabalhos neste dominio, 
cujo melhor exemplo e o famoso Job Enrichment formulado a partir dos pioneiros 
trabalhos de Herzberg em 1957, em que este autor concebeu a sua teoria moti
va<;:ao-higiene e s6 muito mais tarde aceitam incluir a pessoa do trabalhador em 
tal fen6meno (em que de resto e ele o actor principal seja sujeito passivo, seja 
sujeito activo). 

De real<;ar ainda que uma outra perspectiva com actualidade que pretendeu 
juntar 3 deterrninantes, designadamente, a importancia do trabalho, a importancia 
da organizat;:ao e a importancia das estruturas de defesa dos trabalhadores, para 
efeitos da sua motiva<;:ao e satisfat;:ao, e-nos apresentada com a sugestiva designa
<;:ao de teoria Z, sendo seu autor W. Ouchi. Tal perspectiva te6rica e a sua 
aplica<;:ao a pratica para efeitos da compreensao do comportamento e da vida 
organizacional das empresas e dos trabalhadores japoneses, teve enorme relevo 
nesse pais e alguma repercussao no ocidente. 

Por outro lado os primeiros autores estavam preocupados em listar todos 
os aspectos relevantes apresentados de uma forma mais ou menos organizada, 
mas mesmo assim avulsa. E o caso das primeiras escalas de medida da satisfat;:ao. 
Porem gradualmente a teoria da satisfat;:ao vai-se aperfei<;:oando, permitindo a 
categorizat;:ao de grupos de determinantes que ajudavam a perceber melhor a 
essencia da questao. Nao diminuem a listagem dos determinantes ou das facetas. 
Bern pelo contrario! Presentemente ha escalas quase tao extensas como aquelas 
que foram desenvolvidas nos anos 50 e 60. Mas permitem enquadrar a questao 
duma forma diferente, inclusive a apreensao do nivel de satisfat;:ao por aspectos 
do emprego. Tais grupos sao eles mesmos conceitos de grande relevancia na 
explica<;ao da problematica. Curiosamente, a partir do momenta em que ganha 
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algum espa<;o a abordagem atitudinal na satisfac,;ao, regressa-se de novo aos 
modelos de escalas apresentadas de forma avulsa, por facetas, com vista a apreen
der um factor geral de satisfac,;ao, por uma opera<;ao matematica a partir de tais 
facetas . 

2.3 0 agrupamento de determinantes 

Como se disse acima, Staw, B. (1984) subscreve que esta e a variavel mais 
estudada na literatura organizacional, mas refere nao haver acordo sabre a sua 
conceptualizac,;ao nem sabre os factores determinantes. A partir duma analise 
dos diversos estudos levados a cabo, o autot~ a semelhan<;a de Berdie, R. (1944) 
estruturando e certo sob uma matriz propria, sistematiza os determinantes sob 
3 conceitos que reputa de grande importfmcia, designadamente as 'caracteristicas 
pr6prias do pasta de trabalho', os 'resultados obtidos pelo trabalhador' e as 'necessidades 
desse trabalhador', tecendo os seguintes considerandos: 

- l.Q No que respeita ao l.Q deles, ha que considerar o conteCtdo e caracte
risticas do trabalho que se realiza nesse posto de trabalho, as caracte
risticas da lideranc,;a, as caracteristicas da remunerac,;ao, as caracteristicas 
dos colegas e do grupo de trabalho, a forma de organizac,;ao do trabalho, 
a natureza da organizac,;ao, o tipo de vinculo, etc. 

- 2.Q Estas caracteristicas, cuja lista se poderia desenvolver quase ate a 
exaustao, dao lugar a que urn trabalhador , como consequencia pelo 
facto de ter certo cargo ou func,;ao, ocupar determinado posto em dada 
organiza<;ao e realizar dadas tarefas, obtenha determinados resultados. 
Estes podem ser de diversa indole, desde negativos a positivos, de intrin
secos ate extrinsecos, de materiais ate relacionais, designadamente, 
possibilidade de auto-realizac,;ao ou nao, sentimentos de exito ou fracasso, 
fadiga fisica ou intelectual ou sensa<;ao de relaxac,;ao e bem-estar, boa 
remunera<;ao ou nao, aborrecimento ou alegria, contactos com outros 
ou isolamento, seguranc,;a ou inseguranc,;a, etc. 

- 3.Q Tais resultados determinam que o trabalhador satisfa<;a ou nao todas 
ou algumas das suas necessidades, num certo nivel. Por exemplo, uma 
pessoa, que desempenhe urn trabalho variado, da-lhe oportunidade a 
que utilize plenamente as suas pr6prias aptidoes e capacidades, o que 
lhe permite satisfazer em dado grau as suas necessidades de realiza<;ao. 

A relac,;ao entre aqueles 3 conceitos, operacionalizados nas quest6es que 
acabamos de descrever, nao e de causalidade linear, dado 0 facto do factor 
personalidade intervir como mediador entre eles. Assim, uma determinada carac
teristica do trabalho (trabalho complexo nao rotineiro ou criativo), pode ser 
causa nuns casas de resultados de caracter positivo (sucesso) e noutros de caracter 
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negativo (fracasso), e por outro lado, os resultados vulgarmente sao consequencia 
da combinac;ao (somat6rio ou ate multiplicac;ao) de multiplas consequencias em 
simultaneo, como por exemplo uma boa remunerac;ao, que satisfaz certas neces
sidades mas nao outras. Tal disparidade depende portanto da pessoa, conside
rando a sua personalidade, mas nao s6 (pense-se no caso do diferente poder de 
compra de diferentes povos e julgue-se a razao da diferenc;a das suas reivin
dicac;6es!) 

Os determinantes da satisfac;ao podem ainda organizar-se por uma diferente 
6ptica, de natureza mais generica, mais abrangente, mas conducente a semelhante 
compreensao desta realidade. Assim, poderfamos considerar 3 tipos de variaveis 
- situacionais, individuais e interaccionais - em que cada um deles, compreende 
um certo conjunto de conceitos ou variaveis chave agregados. Dessa forma, 
terfamos que o tipo situacional, compreende caracterfsticas tais como, a natureza 
do reforc;o ou recompensa (tendencias estudadas essencialmente po Schwab e 
Lawler), o processo de tomada de decisao (estudados por Peterson), e a natureza 
da func;ao (estudados por Herzberg, Hackman e Oldham), etc; no tipo individual, 
avultam essencialmente o estudo da discrepancia entre as expectativas e as 
recompensas e respostas organizacionais (tendencias que foram estudadas funda
mentalmente por Porter e Lawle1~ Vroom, e Heneman); ja no que respeita a 
interaccc;ao social, aparecem os estudos da comparac;ao social (levados a cabo 
por Adams com base nos trabalhos de Heider e na teoria da dissonancia cognitiva 
de Festinger), do processamento social da informac;ao (cujos autores relevantes 
sao Salancik e Pfeffer, O'Reilley e Asch), e da cultura organizacional (que tem 
como principais referencias os estudos de Schein, Hofstede, Schneider, Waterman, 
Pettigrew). 

Mal grado a boa intenc;ao de identificar determinantes quer para a satisfac;ao, 
quer para a insatisfac;ao, e conveniente ter uma noc;ao relativamente aberta do 
problema, vista que ele joga com muitas variaveis de indole subjectiva e transi
t6ria, o que o tornam relativo: por isso e interessante realc;ar Smith, P.C. (1963) 

quando diz que superados certos mfnimos, uma determinada remunerac;ao anual 
tanto pode ser causa de satisfac;ao como de insatisfac;ao, como ainda irrelevante 
para dado indivfduo, dependendo do que pode obter noutros trabalhos, do que 
ganham outros trabalhadores em empregos similares, das suas aptid6es, da 
experiencia que adquiriu no trabalho, do que ganhou no passado e do que esta 
acostumado a gastar e das obrigac;6es que contraiu. Refira-se que a operacio
nalizac;ao dos determinantes para efeitos de mensurac;ao se pode fazer mediante 
as multiplas facetas que se considere em cada um dos agrupamentos mencio
nados. 

Assim em sintese podemos ter em considerac;ao de que independentemente 
da formula e abordagem, nao ha duvida de que a satisfac;ao tem na sua base 
determinantes, determinantes estes relacionados essencialmente com o emprego. 
E certo que nao serao OS unicos e e mesmo duvidoso se serao OS ll'lais importantes. 
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Todavia aqueles determinantes definidos por um lado, por Brayfield e Rothe 
(1951),Vroom, V. (1964), Weiss, D. (1967), Evans, M. (1969), Smith, Kendall e 
Hullin (1969), Wanous, J. (1972), Hackman e Oldham (1975), entre outros, 
devidamente ponderados pela personalidade, conforme pioneiramente foi propos to 
por Vroom aquando das suas crfticas a Herzberg, parecem representar bem o 
universo que suscita reac<;6es de satisfa<;ao ou insatisfa<;ao face a um emprego. 
No que respeita a questao da dicotomia afecto / cogni<;ao da vari<ivel para efeito 
de selec<;ao dos "indicadores" ou determinantes da satisfa<;ao aceitamos plena
mente as posi<;6es que foram, e bem, sistematizadas, entre outros, por Locke, E. 
(1984), James, L. (1986), Brief e Robertson (1987) e Moorman, R. (1993) de que 
se deve ter em conta as diferen<;as entre determinantes/facetas, considerando as 
diferen<;as entre as pessoas, diferen<;as essas que sao geridas por personalidades, 
com tra<;os distintivos, conforme adiante explicitaremos. 

Relativamente a polemica hedonismo/ valores, igualmente para a defini<;ao 
dos factores que lhe estao na genese, consideramos conceptualmente elegante 
ter em aten<;ao que a satisfa<;ao, enquanto variavel dependente e desencadeada 
por determinantes ligados ao posto de trabalho/ organiza<;ao/ colegas / chefias/ 
remunera<;ao / promo<;ao, que evocam nos respondentes respostas diferentes, 
devendo assim considerar-se o peso de cada uma dessas dimens6es do emprego 
no apuramento do valor da satisfa<;ao, posto que para os trabalhadores elas 
significam seguramente coisas diferentes e desencadeiam sentimentos/ atitudes 
diferentes. Assim achamos que os trabalhos de Ewen, R, (1967), Mikes, R. (1968), 
Ronan, W. (1970), Blood, M. (1971), Starcevitch, M. (1972), Locke, E. (1975,1984), 
Butler, J. (1983), Rice, R. (1991) e McFarlin, D. (1992) sao elucidativos e excelentes 
guias de orienta<;ao nesta questao, muito embora Wanous, J. et ass. (1972) nao 
creia que tal considera<;ao conduza a valores diferentes na pesquisa da satisfa<;ao, 
focando a sua preocupa<;ao mais na forma rigorosa e objectiva como se conduz 
uma pesquisa, do que no modelo ou formula usada. 

A semelhan<;a, as disputas te6ricas, emanadas da controversia das aborda
gens atitudinal e das necessidades tambem tem constribuido fortemente no 
desenvolvimento da teoria do problema. E por isso, a polemica de "classificar" 
na base da satisfa<;ao uma necessidade ou uma atitude, no 1.2 caso seguindo os 
trabalhos de McClelland, Maslow, Herzberg e McGreggor entre outros, e no 2.Q 
caso, seguindo a argumenta<;ao de Spector, P. estamos em crer que uma visao 
mais abrangente e menos reducionista do problema, podera ajudar a ultrapassar 
esta dificuldade conceptual, posto que, como se disse acima para a questao dos 
valores ou significado, ha tambem elegancia conceptual em qualquer destas 
abordagens. Assim, qualquer das perspectivas deverao ser aceites e consideradas 
para fornecer um lote de indicadores representativos dos determinantes/ facetas, 
considerando, claro esta, o papel das variaveis moderadoras na ac<;ao destes 
determinantes. 
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2.4 Os determinantes especiais da satisfa~ao: moderadores de natureza 
individual 

Como se frisou no inicio deste capitulo, as tentativas para identificar quais 
as determinantes da satisfac:;ao no emprego (JS) comec:;am a surgir a partir dos 
anos 30 com o ja classico e monumental trabalho de Hoppock, R., em New 
Hope, Pennsylvania, embora seja certo que, pela sua mao durante muitos anos, 
as explicac:;oes sobre os determinantes assentam fundamentalmente nas condic:;oes 
de trabalho como factores explicativos, muito embora o autor apontasse que a 
avaliac:;ao da satisfac:;ao pudesse urn dia vir a ser feita mediante o recurso a 
analises bio-qufmicas, algo impensavel durante muito tempo, mas afigurando
-se hoje como nao tao distante, dado o facto da invasao da biologia nos territ6rios 
antes confinados aos saberes de ciencias mais especulativas. Perdurou esta 
perspectiva durante bastantes anos ate que esta tematica se tornou objecto de 
profundos e aturados estudos envolvendo extensas e variadas pesquisas de 
campo, levadas a cabo por autores oriundos de diferentes matrizes te6ricas e 
distintas proveniencias cientfficas. 

Nos anos 60, Vroom, V. (1964) que foi urn dos pioneiros autores na ruptura 
com tais explicac:;oes, considerou que nos seus resultados relatives a pesquisa da 
satisfac:;ao no emprego, cerca de 30% da variancia desta variavel nao era explicada 
pelas tradicionais facetas da J.S do seu modelo da expectativa x valencia, ou 
seja, a admitir nos seus estudos que essa variancia nao era devida a factores 
relacionados com o meio de trabalho (posto de trabalho, trabalho em si mesmo, 
salario, supervisao, promoc:;oes), o autor desde logo adiantara que esse residual 
de variancia, teria que ser forc:;osamente melhor explicado pelos trac:;os de per
sonalidade dos respondentes /inquiridos nas pesquisas. 

Na crftica que faz a teoria dos 2 factores, como estrutura te6rica explicativa 
da satisfac:;ao e insatisfac:;ao, da autoria de Herzberg, F. (1957) Vroom teceu seme
lhantes considera<;;i5es, ao argumentar que os resultados, obtidos com a com.
provac:;ao empfrica da teoria bifactorial, ou seja, que a diferen<;;a verificada entre 
esses 2 factores, seriam em parte produto dos processes de defesa do ego, dentro 
dos individuos, isto e a variaveis que iam para alem dos itens ou dimensoes ou 
facetas englobados nesses factores, afirmac:;ao que alias foi subscrita alguns anos 
mais tarde por Bobbit, Jr.H., (1972) ao comentar a crftica daquele autor sabre os 
resultados de Herzberg, F. et ass. (1957). 

Na opiniao destes autores as respostas dos trabalhadores deviam ser vistos 
como uma tentativa da pessoa para proteger o seu ego, atraves de um auto
conceito favoravel, atribuindo a satisfac:;ao aos seus pr6prios trabalhos e obriga
c:;oes e a insatisfac:;ao as inadequac:;oes ou deficiencias do ambiente de trabalho 
ou ao proprio trabalho, supervisao, politicas de empresa, etc. Tal hip6tese foi 
ainda confirmada por outros autores, designadamente Wall, Toby (1973) que, 
numa pesquisa que faz, apura que os resultados obtidos atraves da escala de 
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desejabilidade de Marlowe-Crowne, estao de acordo com os pressupostos da 
hip6tese relativamente a insatisfa<;ao no trabalho (J.D.), embora refira que nao 
sao tao claros relativamente a satisfa<;ao (J.S.); assim estes resultados no seu 
todo, sao dos primeiros a minar a solidez da teoria de Herzberg, pondo em 
duvida a sua validade, considera Wall,T. (1973). 

Outros autores, mais recentemente, cujas conclusoes vao na mesma linha, 
equacionam igualmente a importancia da personalidade (considerando alguns 
dos seus atributos) no deflagrar da J.S., quer vista como emo<;ao, quer vista 
como atitude, muito embora, em alguns casas pare<;a existir alguma salutar 
controversia, que permite estimular a pesquisa e a discussao, posi<;6es que sao 
contudo combatidas pelos autores mais ortodoxos. Dessa forma instala-se uma 
saudavel e produtiva polemica, com controversos resultados e certo, contidos 
em artigos publicados constantemente em prestigiadas revistas internacionais e 
subscritos por autores de craveira reconhecida, polemica que nao tern parado, 
embora com abencerragens ainda a defender a nao relevancia da personalidade, 
mesmo apoiados em pesquisas empiricas, como se fosse possivel tapar o Sol 
com uma rede, como e caso de Glisson, C. et ass. (1988), muito embora este 
autor sabiamente tenha enunciado na sua pesquisa como determinantes da satis
fa<;ao e do comprometimento 3 categorias de caracteristicas- emprego, organizac;ao 
e trabalhador - mas acabando por afirmar que a sua pesquisa nao confirma a 
ultima categoria. 

Outros pesquisadores, tendo em conta as implica<;6es praticas desses resulta
dos, especialmente nos paises anglo-sax6nicos onde ciencia psicossociol6gica 
tem uma grande influencia no mundo do trabalho, tentaram conciliar alguns 
determinantes mais incomuns com outros mais classicos de forma a que o choque 
nao fosse tao inesperado. No entanto a razao nao seria s6 essa; e mesmo que a 
preocupa<;ao com a tematica tenha surgido, ha pouco mais de 30 anos os estudos 
eram ainda muito rudimentares para se poderem produzir conclusoes categ6ricas. 

Por exemplo, Ronan, W. (1970) num estudo que faz, baseado num modelo 
que contempla 5 niveis de adores, mostra rela<;6es entre a contexto, a satisfa<;ao 
e a performance, tendo em conta caracteristicas pessoais e situa<;ao, enquanto 
Labovitz, G. et ass. (1982) demonstra igualmente rela<;6es entre as caracteristicas 
demograficas, as condi<;6es de trabalho, a personalidade e a J.S., enquanto 
Wanous, J. (1974) obtem resultados mais significativos com as variaveis "neces
sidades de ordem elevada" (obtidas de Hackman e Lawler, 1971) seguidas da 
etica (etica de valores protestante) e por ultimo da zona de residencia (rural/ 
/ urbana). 

Pese embora a incipiencia dos estudos nos anos 70, alguns bans trabalhos, 
surgem. pela mao de Gerhard, B. (1987) o qual fazendo uma analise empirica 
validativa das propostas de Staw e Ross (1985), critica aqueles autores, que 
propunham programas pessoais de mudan<;a do/no trabalho (redesenho) 
referindo que tal pode nao afectar os individuos como esperado, pois os seus 
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resultados confirmam que as caracterfsticas do emprego (factores situacionais) 
sao fortemente preditores apenas quando ha estabilidade dos tra<;os de perso
nalidade, acrescentando que e importante considerar que a J. S. global possa ser 
incrementada com programas pessoais bem elaborados de redesenho do trabalho, 
mas quanto aos tra<;os de personalidade e a sua implica<;ao nas politicas de 
selec<;ao ainda nesta data era prematuro considerar o seu valor e a pouca aten<;ao 
que lhe era dada era porque as organiza<;oes focavam os seus esfor<;os na melhoria 
de aspectos especificos do trabalho nos quais os trabalhadores estao insatisfeitos, 
sem grande precisao de programas pessoais apropriados a quem se dirigiam. 
Gerhard, B. (1987) trazendo a cola<;ao OS trabalhos de Locke que utiliza em sua 
defesa caracteriza a partir dele, a J.S. como "uma fun<;ao da rela<;ao percebida 
entre o que se deseja do trabalho e o que se percebe que o trabalho oferece, 
estando desta forma implicita a importfmcia do indivfduo e da situa<;ao como 
determinantes da J.S." (Gerhard, B., 1987: 366). 

2.5 A importfmcia dos trar;os de personalidade na percepr;iio da satisfar;iio 
no emprego 

A perspectiva da exclusividade ou quase exclusividade dos aspectos laborais 
tradicionais na explica<;ao dos sentimentos ou atitudes de trabalho, tais como a 
satisfa<;ao, perdurou bastantes anos, durante os quais a esta tematica se tornou 
objecto de profundos e aturados estudos envolvendo extensas e variadas pes
quisas de campo, levadas a cabo por autores oriundos de diferentes matrizes 
te6ricas e distintas proveniencias cientificas que come<;aram a p6r em causa a 
sua estrutura conceptual classica. 

Como se disse acima, Vroom, V. (1964) foi talvez o primeiros autores, que 
considerou que nos resultados que obteve na pesquisa da satisfa<;ao, havia uma 
parte substancial da variancia desta variavel que nao era explicada pelos 
tradicionais determinantes (ou facetas da satisfa<;ao) do seu modelo da expectativa 
X valencia. De entao para ca OS estudos que procuraram fortalecer tal posi<;ao 
nao pararam de aumentar como se vera pelo conteudo dos itens que se seguem. 

2.6 Moderadores de natureza organizacional e satisfar;iio: a justir;a 
organizacional 

E do conhecimento dos estudiosos que nas organiza<;oes as pessoas sao 
objecto e sujeito de decisoes, todos os dias, nas suas vidas, pessoais e profissionais, 
decisoes essas que tem consequencias a nfvel econ6mico, social, familial~ emo
cional/ afectivo e cognitivo, e que sao as determinantes do desejo ou necessi
dade de trabalhar nessas organiza<;oes. Por isso a questao de justi<;a tem-se 
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tornado urn assunto cada vez com mais importancia nas Ciencias que focam 
sabre 0 comportamentO organizacionat vista que e mais do que obvio que OS 
indivfduos sao afectados pelas suas percep<;6es pessoais de justi<;a, quer quando 
tal assunto diga respeito aquila que julgam estar relacionado com o seu merito 
proprio, quer quando comparados com aquila que os outros recebem ou lhes e 
atribufdo, quer ainda sabre o que necessitam para viver. Alias isto sao quest6es 
tfpicas, relativas a justi<;a, contextualizadas quer na sociedade a que pertencem 
e onde vivem, quer na organiza<;ao onde trabalham. 

A importancia de tal assunto surge, naturalmente, das consequencias a 
que pode conduzir, quer para o born equilibria psicologico dos indivfduos, quer 
para o born funcionamento social e organizacional vista no seu todo, desde os 
aspectos meramente relacionais, ate aos aspectos meramente produtivos, pas
sando pelos da inova<;ao e criatividade, havendo unanamidade em considerar 
que o termo justi<;a ( social e organizacional) e conotado com obriga<;6es e direitos 
dos cidadaos e trabalhdores. E pois pacifica considerar que o conceito anda 
associado a uma pratica do exerdcio do Direito, formal ou nao formal, institu
cional ou nao institucional. Assim sendo, falar em justi<;a evoca de imediato 
para todos, uma actua<;ao dentro dos limites da legalidade, do equilibria, da 
ac<;ao justa e ponderada, aceitavel para todas as partes envolvidas, se bern que 
da no<;ao do conceito a sua pratica, haja uma enorme subjectividade na sua 
percep<;ao. 

Nas organiza<;6es, os estudos da justi<;a come<;aram por ser feitos focalizando 
sabre antecedentes e consequencias de duas naturezas de percep<;6es subjectivas: 
a) a justi<;a de distribuiqao de resultados ou meios; b) a justi<;a de procedimentos 
usados para decidir as distribui<;6es de tais resultados ou meios. Ou seja, o que 
ou quanta e o como ou porque. Recentemente tal categoriza<;ao foi alargada 
com a introdu<;ao de urn novo conceito de justi<;a, a interaccional, a qual e definida 
como o tratamento interpessoal que as pessoas usufruem relativamente ao como 
os procedimentos sao decididos, porque tal conceito surge quando quem toma 
as decis6es trata ou nao, aqueles a quem se destinam as suas decis5es e ac<;6es, 
com respeito e sensibilidade e explica inteiramente a sua racionalidade e a sua 
fundamenta<;ao. 

Na analise da percep<;ao individual sabre as causas e bases da justi<;a 
organizacional, deve-se equacionar tres ordens de factores - os de ordem indi
vidual, os de ordem organizacional e os de ordem socio-cultural- todos eles de 
grande importancia, e entrosados de tal forma uns nos outros que dificultam 
uma avalia<;ao objectiva isolada. 

No que se refere aos factores de ordem estritamente individual, podemos 
referir que as percep<;6es individuais nao se fazem apenas sobre "factos" e de 
forma racional, mas na forma como as pessoas veem esses factos, ou seja, mobiliza 
as motiva<;6es e necessidades, os afectos e as emo<;6es, as cogni<;6es, os valores 
individuais, o estatuto e o papel de cada urn, isto e a estrutura da personalidade 
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no seu conjunto; no que respeita aos factores decorrentes de natureza orga
nizacional, podem-se referir a conduta real da organizac;ao, os valores, o clima, 
a dimensao e funcionamento, a forma como promove acc;oes, as politicas, os 
objectivos, as missoes, as vicissitudes do contexto. Ou seja, "a estrutura de 
ordem factual e objectiva" a que a pessoa e sujeita enquanto membro da orga
nizac;ao; por outro lado, no que concerne aos factores respeitantes a natureza da 
estrutura socio-cultural de determinada sociedade ou grupo, consideramos a 
matriz cultural de base, isto e, o sistema de crenc;as e valores transmitidos que 
o moldaram a pessoa e a sua personalidade, crenc;as e valores sustentados na 
ideologia politica, religiosa, filos6fica, e presentes e manifestados nas redes de 
relac;oes sociais de urn dado grupo ou sociedade em geral. 

Para alguns autores esta bern definido que maneira como numa organizac;ao 
se fazem as distribuic;oes das recompensas, designadamente os aumentos de 
salario, promoc;oes, indicadores estatutarios influenciam fortemente as atitudes 
e comportamentos dos empregados, ou seja, a sua percepc;ao sobre a justic;a 
praticada nessa organizac;ao pode potencialmente explicar muitas variaveis asso
ciadas. Desse modo as formas de justic;a organizacional, designadamente a justic;a 
distributiva, a de procedimentos, e a interaccional, tern sido relacionadas com 
uma importante e variada gama de resultados do trabalho, em que tern essencial 
papel a J.S. porquanto, como se disse acima, a relac;ao entre uma organizac;ao e 
as seus elementos tern sido cada vez mais conceptualizada como uma especie 
de troca na qual se gera uma expectativa de algum futuro retorno de contri
buic;oes, diferindo estes em tennos de natureza desse retorno, pois que na troca 
econ6mica, a exacta natureza do retorno e especificada antecipadamente, e com 
rigor atraves de urn contrato juridico escrito. 

Ao inves, a natureza do retorno na troca social e inespecificada com cada 
parte a interpretar a maneira de ver ou cumprir a suas obrigac;oes em tal contrato, 
o que prefigura a natureza de urn contrato psicol6gico, o qual"descreve de forma 
psicologica" a percepc;ao dos direitos e das obrigac;oes reciprocas do empregado 
e da entidade patronal, pois que tal como o empregado tern crenc;as relativamente 
as obrigac;oes da empresa para consigo, e de si para com a entidade patronal, 
a semelhanc;a, tambem o empregador, tern crenc;as sabre as suas obrigac;oes para 
com o empregado e do empregado para consigo. 0 que e urn direito de urn face 
ao outro, constitui uma obrigac;ao do outro para com o primeiro. Por isso estas 
as diferentes formas de justic;a organizacional (distributiva, de procedimentos e 
interaccional) tern sido relacionadas com uma importante e variada gama de 
resultados do trabalho prestado nas organizac;oes. 

Muito embora a linguagem associada as teorias da justic;a distributiva, de 
procedimentos e relacional, nao tenha sido usada muitas vezes, conceitos dizendo 
respeito aos processos (como), aos resultados (quanta) e as relac;oes (como), 
dominam a vasta literatura na area do feed-baclc, avaliac;ao de realizac;ao, lideranc;a, 
tomada de decisao, realizac;ao de grupo e outros processos de interacc;ao nas 
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organizac;oes. Por exemplo pode-se detectar a importancia do como (dizendo 
respeito aos procedimentos) as decisoes das compensac;oes sao feitas e como 
(igualmente dizendo respeito aos procedimentos) as avaliac;oes de realizac;ao 
sao feitas, a respeito da justic;a percebida. Isto porque quase todas as pessoas 
tem a noc;ao do seu merecimento, real ou imaginario, tal como do quanto (dizendo 
respeito as recompensas auferidas pelo trabalho e pelas promoc;oes de que 
usufruem) e bem assim do como (dizendo respeito as decis6es para fundamentar 
aquelas recompensas e promoc;oes) e ainda, ao como (dizendo respeito ao tipo 
de relac;oes estabelecidas na organizac;ao entre colegas e chefias). 

Dizem alguns autores que nas organizac;oes "os individuos sao virtualmente 
objecto de decis6es todos os dias, nas suas vidas, pessoais e profissionais. Estas 
decisoes tem conseqw2ncias econ6micas, sociais/ estatutarias, emocionais e outras, 
que sao as raz6es que fundamentam o porque do trabalho das pessoas nas 
organizac;oes. As razoes prendem-se como salario, a participac;ao, os resultados, 
a auto-realizac;ao, a seguranc;a, o reconhecimento, as relac;oes, as func;oes, etc. 
A importancia que essas consequencias causam aos individuos, levam-nos a 
estar muito atentos e a olhar de forma muito critica as tomadas de decisao e o 
que delas resulta" (Colquitt, L 2001: 386). 

Por isso a noc;ao de justic;a tem-se tornado um constructo* com cada vez 
mais importancia nas ciencias sociais que focam o comportamento organizacional, 
posto que "e claro que os individuos sao afectados pelas suas percep<;6es de 
justi<;a ( ... )- interrogando-se da seguinte forma- Estou a ser pago como mere<;o? 
Tenho a mesma oportunidade de promoc;ao? Tenho a mesma oportunidade de 
teras minhas preferencias como os outros?" (Levy, P., 2001:273). Isto sao questoes 
tipicas, relativas a justic;a contextualizadas na sociedade e na organizac;ao. Olhe
-se os contextos sociais, trabalho, escola, familia ou comunidade e veja-se como 
a justi<;a e importante no pensamento, sentimento e comportamento das pessoas.A 
importancia da justic;a organizacional ressalta, naturalmente, das consequencias 
a que tal fen6meno pode conduzil~ quer para o equilibria psicol6gico dos 
individuos, quer para o funcionamento organizacional no seu todo, desde os 
aspectos meramente relacionais, ate aos aspectos meramente produtivos (de 
qualidade e quantidade), passando pelos da criatividade e inovac;ao, quer de 
todos em conjunto. 

Parafraseando dois autores portugueses actuais podemos aferir da sua 
importancia que "Com efeito, quase nada na vida publica e mais importante do 
que a justi<;a. Sem ela, nao ha democracia, nem mercado, muito menos liberdade. 
Nem sequer civilizac;ao. Ora, a nossa justic;a esta mal. Muito mal. Por isso e 
prioritaria" (Barreto, A., 2003) ; por isso temos que perspectivar a sua ac<;ao, seja 
na sociedade, seja na organiza<;ao de uma forma nova, dado que "A justi<;a nao 
s6 tem que ser transparente como tem que parece-lo ( ... ) as denuncias de factos 
censuraveis ( ... ) tem vantagens na constru<;ao de uma sociedade limpa, ja que 
sensibiliza as pessoas para os valores da honradez e isen<;ao politica ( ... ) e pro-
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porciona ainda o controlo da transparencia da vida polftica e da etica e credi
bilidade dos governantes" (Morgado, M. J., 2003:133). 

* (Um constructo e diferente de varirivel intennedia. E dotado de propriedades 
substanciais que deveriam pennitir apreender operacionalmente. Tal conceito foi criado 
par Tolman para o mapa cognitivo, em 1951. E equivalente a conceito, ideia, no(iio) . 

3. A politica organizacional 

Relativamente a percep<;ao da politica organizacional e no que respeita a 
sua natureza e significado, as consequencias e determinantes, pode-se constatar 
que em todas as defini<;6es ha urn denominador comum que deve ser considerado 
central para o seu entendimento no comportamento organizacional, que e o 
comportamento de "self-serving" que nao e sancionado pelas organiza<;6es, que 
produz conflito e desarmonia no ambiente de trabalho pela corrosao e minagem 
de indivfduos e grupos uns contra os outros ou destes contra a organiza<;ao. 

Tais comportamentos sao assim tentativas que procuram promover o pro
prio interesse a custa dos objectivos organizacionais e/ ou de outrem, e portanto, 
quando se pede as pessoas para descrever OS tais comportamentos, estas geral
mente descrevem-nos como ac<;6es manipulativas de auto-proveito, maquina<;6es 
de auto-interesse, calunias, subserviencia e meios ilegitimos, que se encaixam a 
no<;ao de "disputa de feira" com vista a obter poder e assim satisfazer objectivos 
pr6prios, cujo desenlace se contrap6e aos objectivos colectivos organizacionais 
ou aos interesses de outros indivfduos. Natural e muito compreensfvelmente, 
esta perspectiva reflecte na generalidade uma imagem muito negativa da polftica 
organizacional aos olhos da maioria senao da totalidade dos membros da orga
niza<;ao, a quem lhes desagrade, ou nao usem tais expedientes nas suas vidas. 

Alguns autores referem que e apropriado conceber-se a percep<;ao do fen6-
meno politico organizacional como urn estado da mente ou de espfrito, uma 
avalia<;ao subjectiva mais do que urn estado objectivo, que pode ou nao, em boa 
verdade, reflectir a realidade objectiva duma organiza<;ao; porem quer duma 
forma ou de outra, elas serao tambem importantes para a compreensao deste 
importante fen6meno no funcionamento das organiza<;6es e por isso, o com
portamento politico organizacional seja real ou imaginado, tera urn conjunto de 
consequencias, geralmente prejudiciais, para o clima e imagem, entre muitos 
outros, a performance designadamente a nivel organizacional , e a nfvel indi
vidual, a satisfa<;ao e envolvimento. 

Sobre os determinantes das politicas organizacionais, ha alguns autores 
que real<;am a influencia da estrutura organizacional, designadamente a centra
liza<;ao, a formaliza<;ao, dois mecanismos organizacionais por excelencia por 
meio dos quais se pretende condicionar o comportamento das pessoas nas orga-
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niza<;6es e que pode expressar de alguma forma uma ac<;ao politica, posto que 
pode haver uma grande margem de ilegitimidade ou arbitrariedade naquele 
condicionamento, e, bern assim urn terceiro, que e 0 nivel hienirquico (recorde
se aqui que na centraliza<;ao, ou distribui<;ao do poder pela organiza<;ao, urn 
alto grau da mesma, podera indicar que o poder e o controlo estao concentrados 
no topo da organiza<;ao, talvez com pouco controlo directo nos niveis mais 
baixos e assim pode sugerir o maior potencial para a emergencia de politica no 
ambiente de trabalho; desta feita, uma rela<;ao positiva e predita entre a cen
traliza<;ao e as percep<;6es da politica organizacional; na formaliza<;ao, que se 
encorpa das instru<;6es, regras, procedimentos e comunica<;6es e cujo objectivo 
tern a ver com a redu<;ao do grau de incerteza e ambiguidade com que o conhe
cimento e a informa<;ao circulam, pode-se constatar, que a actividade politica 
geralmente e mais fraca nas organiza<;6es formalizadas e logo assim uma rela<;ao 
negativa e predita entre a formaliza<;ao e as percep<;6es da politica organizacional; 
na componente do nfvel hierarquico, que se refere a natureza da actua<;ao ou 
das actividades exercidas pelos diferentes niveis, pode-se considerar que mais 
comportamento politico tende a ser exibido nos nfveis mais altos, porque as 
chefias sao mais regularmente envolvidas em actividades politicas e dessa forma 
e predito que os ambientes de trabalho podem ser percebidos como mais politicos 
pelos empregados, quanto mais baixos forem os nfveis desses empregados nas 
organiza<;6es ) enquanto que outros consideram que se deve atribuir urn papel 
de relevo aos grupos de interesses e coliga<;6es, cujo objectivo e controlar a 
afecta<;ao de recursos e influenciar os processos de tomada de decisao. 

Dessa maneira a urn aumento da percep<;ao de existencia de grupos domi
nantes, corresponde a urn decrescimo da satisfa<;ao como pagamento e promo<;ao, 
bern como da percep<;ao da actua<;ao politica da lider corresponde a urn aumento 
da percep<;ao da natureza politica das suas praticas quando relativas as recom
pensas, benesses ou mesmo distribui<;ao de tarefas, ou outros proteccionismos, 
conduzindo a urn decrescimo com a satisfa<;ao com esse lider, e por outro lado, 
a manifesta<;ao de condutas politicas pelos colegas conduz a urn aumento do 
comportamento politico percebido e a urn decrescimo da satisfa<;ao com os 
mesmos colegas. Contudo os diversos autores estao em crer que na genese da 
politica nao estao apenas factores de ordem organizacional, mas estes devem 
ser adicionados a factores de contexto de emprego e factores de ordem pessoal 
tais como a perrsonalidade, o que afasta assim a ideia de que a emergencia de 
actua<;6es politicas ocorre por gera<;ao espontanea. 

No que respeita especificamente as consequencias da politica nas orga
niza<;6es publicas, diferentemente das privados, as reac<;6es as percep<;6es da 
politica podem apresentar padr6es muito tipicos, dado que, no que respeita a 
remunera<;ao ela e geralmente mais baixa do que na privada, a promo<;ao e 
recompensas nao sao relacionadas com os resultados do trabalho. Todavia tais 
organiza<;6es usualmente oferecem urn meio de trabalho mais estavel e com 
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elevada seguran<;a de emprego e muitas vezes uma oportunidade de servir as 
popula<;6es em diversos domfnios fundamentais e de interesse social, designa
damente a saude, a educa<;ao, os assuntos sociais. 

E, por isso quando sao percepcionados comportamentos politicos por parte 
dos funcionarios a actua<;ao das chefias, as reac<;5es geralmente inclinam-se 
mais para condutas destrutivas-passivas (negligencia) do que activas (safda, 
abandono) sendo estas ultimas, condutas mais pr6prias das empresas privadas 
onde as condi<;5es de trabalho sao bern diferentes e geralmente mais ligadas a 
produ<;ao de bens e com objectivo de lucro. Tal pode ser compreendido pelo 
facto dos empregados publicos estarem menos desejosos de deixar a seguran<;a 
e vincula<;ao do seu emprego, sendo a negligencia menos arriscada no desen
volvimento da sua carreira e do seu status profissional. Isto e tanto mais verdade 
em certos pafses que nao dignificam os funcionarios da Administra<;ao Publica 
(de real<;ar que as condutas negligentes em Portugal quase nunca sao sancionadas 
negativamente, surgindo daf a £rase celebre "a culpa morre solteira!"). 

Mas, tais comportamentos e atitudes, causam baixa eficiencia, tipica das 
organiza<;5es publicas, prejudicando muitas popula<;5es e assim trazendo poten
cialmente altos prejufzos para a sociedade, o que aparentemente parece um 
comportamento paradoxa! quer de quem "escolheu" as organiza<;5es publicas 
para servir as popula<;5es, quer de quem as tutela, que nao olha a satisfa<;ao dos 
interesses e necessidades dessas popula<;6es que deve ser a razao primeira para 
a governa<;ao, no sentido de serem capazes de refrear os seus apetites ou os das 
suas clientelas. Por isso, a conceptualiza<;ao de que a politica organizacional e 
uma fonte de stress ou tensao relativo ao trabalho, sugere que a insatisfa<;ao e 
uma consequencia experimentada pelos indivfduos, quando os seus empregos 
sao percebidos ou identificados como fontes de politica. 

A realidade da existencia polftica na vida e algo incontornavel, porque nas 
organiza<;5es (tal como na vida quotidiana em sociedade) as pessoas pensam e 
(querem) actuar diferentemente umas das outras. Tal diversidade cria tens5es 
que devem ser resolvidas atraves de negocia<;ao, o que torna as organiza<;5es 
como arenas com conflitos endemicos relativos a distribui<;ao do poder, benesses 
e recursos; mesmo assim tais actua<;5es constituem mecanismos indispensaveis 
para o controle do sistema institucional, e da legitima<;ao da forma como as 
sociedades sao governadas. 

Numa organiza<;ao, a polftica habitualmente e muito mal vista pelas 
conota<;6es com o (geralmente mau) funcionamento da politica e dos politicos 
em geral. Mas ela e importante na 6ptica por que foi proposta por Arist6teles, 
no sentido de constituir um meio de criar ordem sobre a divergencia de interesses 
e pontos de vista, enquanto evita formas de regra totalitaria, atraves da negocia<;ao 
e outras formas de alian<;a, criando uma influencia mutua que modela a vida 
organizacional. Por isso, e lamentavel que a politica conduza a perversidades e 
dessa maneira nao seja bern vista (isso deve-se a que as suas ac<;5es criaram e 
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conduziram a clientelismo, favorecimento, corrup<;ao, trafico de influencias, cor
porativismo, lobbying) e tenha deixado de ser urn aspecto essencial da vida 
organizacional e nao necessariamente um extra opcional e disfuncional. 

No entanto, atraves do reconhecimento de que uma organiza<;ao e intrin·· 
secamente polftica, e o seu funcionamento funciona nessa base, muito pode ser 
aprendido pelos gestores sobre os problemas da legitima<;ao da gestao como urn 
processo de governo e, bem assim, sabre a rela<;ao entre a organiza<;ao e a 
sociedade, no sentido de que vias podem ser encontradas para criar ordem e 
direc<;ao entre pessoas com interesses divergentes e muitas vezes conflitantes. 

No que respeita a natureza e ao significado e a percep<;ao das politicas 
organizacionais, as consequencias e as determinantes, conforme ja foi aflorado 
atras, alguns contributos tem ajudado a perceber melhor este fen6meno organi
zacional. Podemos dizer que ja desde os escritos de muitos fil6sofos gregos, 
designadamente de Arist6teles, que se considera que o comportamento dos 
homens tem uma componente polftica, porque a politica, segundo esse brilhante 
e imortal fil6sofo, e um meio de reconciliar os interesses divergentes dos membros 
que governam a cidade (polis) mantendo a sua unidade intocavel. Por isso 
mesmo a politica organizacional e um conceito que de modo nenhum e novo no 
que concerne as organiza<;6es (Kacma1~ K. et ass. 1991), especialmente desde o 
aparecimento de sindicatos, associa<;6es de trabalhadores, associa<;6es patronais, 
partidos, no panorama social e politico e no panorama !aboral das sociedades 
mais desenvolvidas. 

Morgan real<;a a sua realidade e importancia na vida quotidiana das orga
niza<;6es ao referir que "As politicas organizacionais acontecem quando as pessoas 
pensam diferente e querem actuar diferentemente. Esta diversidade cria uma 
tensao que deve ser resolvida atraves de meios politicos" (Morgan, G.,1986: 
148), ou seja, o autor considera as organiza<;6es como sistemas politicos onde se 
manifestam interesses, conflitos e jogos de poder, que afectam de forma mais ou 
menos flagrante, a vida das pessoas nas organiza<;6es, e, como consequencia, a 
sua conduta e presta<;ao dentro dessa organiza<;ao. Tambem Reed, M. (1992) a 
prop6sito da visao das organiza<;6es como estruturas de poder e domina<;ao, 
refere que "neste sentido, as organiza<;6es sao locais ou arenas em que conflitos 
endemicos relativos a distribui<;ao do poder e aloca<;ao dos recursos fluem e 
continuam; elas (no entanto) constituem mecanismos indispensaveis para dirigir 
esfor<;os sabre o controle do mecanismo institucional e a forma como a estrutura 
das recompensas materiais e culturais e distribuida diferencialmente bem como 
dos sistemas ideol6gicos atraves dos quais as sociedades sao governadas e que 
por eles sao legitimadas" (Reed, M., 1992:97). 

Durante muitos anos nao se deu importancia a questao, mantendo-a enco
berta, embora conhecida e tambem nao tem havido muito acordo quer na sua 
defini<;ao conceptual quer naturalmente na sua medida. Mas actualmente e desde 
a decada passada come<;a a despertar uma forte aten<;ao para o problema. Com 
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tal ideia concorda Kacmar ao dizer que "durante muitos anos e atraves de urn 
numero de disciplinas academicas a natureza poli:tica do comportamento dos 
empregados tern sido reconhecido" (Kacmar, K. et ass., 1991:193). Assim desig
nadas, as estruturas organizacionais sao vistas como entidades transcendentes, 
isto e, possuindo uma l6gica independente de si pr6prias que podem ser isoladas 
e analisadas sem referenda aos adores e a partilha de significados, atraves da 
qual elas estruturam os eventos de forma progressiva. 

"As poli:ticas de uma organiza<;ao sao claramente manifestadas nos conflitos 
e jogos de poder que algumas vezes ocupam a ribalta, as intrigas interpessoais 
sem conta que trazem perturba<;6es (quantas vezes diversoes) no fluxo da acti
vidade organizacional ( ... )mas fundamentalmente, contudo, as poli:ticas ocorrem 
numa base muitas vezes de forma invisivel para as pessoas (por se passarem 
nos gabinetes) mas em que estas estao directamente envolvidas" (Morgan, G., 
1986: 148), geralmente conduzidas por pessoas influentes e/ou grupos domi
nantes com intuitos de manter situa<;6es vantajosas e privilegios, face aos res
tantes, atraves de condutas ora brutais arrogantes, ora diplomaticas e polidas, 
mas invias, com posturas hip6critas muitas vezes camufladas de discursos sim
paticos (isto mais modernamente e numa versao mais "democratica") mas eso
tericos, eivados de chavoes populares mas demag6gicos, que procuram agradar 
e esconder o verdadeiro objedivo que sao os seus interesses pessoais e de grupo 
perspectivados corporativamente e pr6prios de personalidades com horizontes 
eticos e marais muito limitados. "Desta maneira os grupos dominantes dentro 
das organiza<;6es estabelecem vocabularios de motivos e sistemas de cren<;as 
das quais habitualmente filtram ou expurgam a expressao dos interesses e valores 
que sao potencialmente amea<;adores do (seu) status quo" (Reed, M., 1992: 96). 

Embora a organiza<;ao e movimenta<;ao politica dentro de uma organiza<;ao 
se possa revestir de variadas formas, desde autocratica a democratica, passando 
por burocratica e tecnocratica, em cada urn destes casos a escolher entre alter
nativas poe em ac<;ao vulgarmente engrenagens no poder das rela<;6es entre os 
adores envolvidos. Na sua obra Morgan, G. da urn curiosa exemplo de como 
sao concebidas e percebidas as organiza<;6es como sistemas politicos, a partir do 
depoimento de urn empregado: "vivo numa sociedade democratical Porque 
razao eu terei que obedecer as ordens do meu chefe 8 horas por dia? Ele adua 
como urn ditador sanguinaria. A empresa paga o nosso salario, mas faz sentido 
ela ter o direito de comandar todas as nossas cren<;as e sentimentos?" (Morgan, 
G., 1986: 141). 

Conforme aflorado atras Mintzberg, H. (1995) refere especificamente, dentro 
da estrutura organizacional, dois mecanismos organizacionais - a formaliza<;ao 
e a centraliza<;ao - atraves dos quais se condiciona o comportamento do traba
lhador e que pode expressar de alguma forma uma ac<;ao politica, posto que 
pode haver uma grande margem de ilegitimidade ou arbitrariedade naquele 
condicionamento, originando reac<;6es em cadeia. Da1 a sua concep<;ao semelhante 
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a de Morgan, das organizac;6es como arenas politicas, conceito tambem subscrito 
por Ferris, G., Kacmar, K. e outros. 

Numa organizac;ao, geralmente a politica nao e bern vista pelas conotac;6es 
com o funcionamento da politica (e dos politicos, associada a comportamentos 
de corrupc;ao, clientelismo, nepotismo, arrogancia) da sociedade em geral. Mas 
ela e importante na perspectiva por que foi analisada e proposta ha. mais de 2 
mil anos por Arist6teles, de se constituir urn meio de criar ordem sobre a diver
sidade, enquanto evitava formas de regra totalitaria, atraves da negociac;ao e 
outras formas de coligac;ao ou coalisao, criando uma influencia mutua que modela 
a vida organizacional. E assim lamentavel que a politica nao seja bern vista. Mas 
isso deve-se a tudo a que as suas acc;6es criaram e conduziram - clientelismo, 
favorecimento, corrupc;ao, trafico de influencias, corporativismo, lobbying, etc. -
pois nao sao poucos OS autores (desde Crozier, a Mintzberg, Ferris, Kacmar, 
Morgan, Reed) que tern advertido para o reconhecimento de que a politica e 
actividade politica pode ser urn aspecto essencial da vida organizacional e nao 
necessariamente urn extra opcional e disfuncional. 

Bastaria por isso que os agentes e actores politicos numa organizac;ao -
geralmente o patronato, sindicatos, comiss6es de trabalhadores, gestores, governo, 
mas tambem grupos de influencia, tivessem uma noc;ao de equilfbrio nas suas 
acc;5es, uma noc;ao de actuac;ao transparente e de linear justic;a, uma noc;ao de 
etica e moral, face a todos aqueles que pretendem abranger, considerando que 
as necessidades das pessoas tern de ser satisfeitas tomando como ponto de 
referenda e orientac;ao uma qualquer teoria da motivac;ao. Recorde-se aqui que 
o repert6rio classico das necessidades elencado por Maslow poderia servir de 
plataforma para qualquer negociac;ao, complementado pelos postulados de 
Adams e outros; mas, por vezes a avidez ou ignodincia, o desprezo ou arrogancia 
que certos actores votam aos outros, conduz a noc;ao profundamente negativa 
e aversiva no senso comum sobre a politica em geral e a respeito das condutas 
politicas numa organizac;ao em particular. 

"Pelo reconhecimento de que uma organizac;ao e intrinsecamente politica, 
muito pode ser aprendido sobre os problemas e legitimac;ao da gestao como urn 
processo de governo e sobre a relac;ao entre a organizac;ao e a sociedade, no 
sentido de que vias podem ser encontradas para criar ordem e direcc;ao entre 
pessoas com interesses potencialmente diversos e conflitantes" (Morgan, G., 
1986: 142). 

Assim, a metafora politica, ao lado das restantes metaforas por este autor 
enunciadas, pode tambem ser usada para revelar as politicas do dia-a-dia da 
vida organizacional, ate porque muitos empregados, em quase todas as organi
zac;5es, especialmente naquelas de maior dimensao, em certos momentos da 
hist6ria "admitem em privado que efectivamente estao recheadas de formas de 
negociac;ao, quais alavancas, atraves das quais diferentes pessoas obtem satisfac;ao 
para os seus interesses espedficos" (Morgan, G., 986: 142), nos mais diversos 
dominios da vida organizacional. 
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A este respeito Zhou, J., (1995) de facto, tece algumas considera<;oes, afir
mando que na decada passada se testemunhou urn aumento no interesse das 
polfticas organizacionais no campo do comportamento organizacional e gestao 
de recursos humanos. Como urn facto da vida e crivel que a polftica organiza
cional tern urn considera.vel impacto nas atitudes e comportamentos dos traba
lhadores relativamente ao seu trabalho; porem ate a data muita pouca pesquisa 
tern investigado sistematicamente a dimensionalidade do constructo das percep
<;oes da politica organizacional e como resultado ha pequena consistencia relati
vamente ao significado do mesmo e a descri<;ao das liga<;oes entre percep<;oes 
da politica e as suas consequencias esta longe de ser exaustiva, mas, diz o autor 
" teoricamente e argumentado que as pollticas organizacionais podem ser exibi
das nos processos de tomada de decisao organizacional, exercfcios de constru<;ao 
de poder das subunidades e actividades de grupos de interesse, tanto quanta 
comportamentos politicos individuais. 

Assim, a literatura existente sobre a materia, explicita, ou implicitamente, 
mantem que uma medida compreensiva da percep<;ao das politicas pode incluir 
os comportamentos politicos potenciais das organiza<;oes, de grupos de interesses 
e coalisoes e de indivfduos" (Zhou, J. et ass., 1995: 174), embora diferentes 
escolas tenham conceptualizado a polftica organizacional de maneiras tao dife
rentes, como tacticas de insinua<;ao exibidas pelos indivfduos, condutas de subser
viencia, o comportamento de grupos de interesse para usar o poder para influen
ciar a tomada de decisao, ac<;oes de ultrapassagem nas regalias, ou processos de 
influencia social que podem ter tanto consequencias funcionais como disfun
cionais. 

No que se refere a sua natureza, autores diversos acentuam que sera apro
priado conceber-se a (percep<;ao da) politica organizacional como urn estado da 
mente ou de espirito, uma avalia<;ao subjectiva mais do que urn estado objectivo 
(Ferris, G. et ass., 1996 e Zhou, J., 1995) que pode ou nao em boa fe reflectir a 
realidade objectiva. Mas, duma forma ou de outra, conforme nos foi ensinado 
por K. Lewin que as pessoas respondem mais com base nas suas percep<;oes da 
realidade do que com base na realidade em si mesma, e por M. Porter que 
acentua que mesmo que as percep<;oes, inclusivamente as da politica organi
zacional forem inven<;oes e deturpa<;oes dessa realidade, elas serao tambem 
importantes para a compreensao desse fen6meno importante para o funciona
mento organizacional. 

Assim Ferris, G. et ass. (1996) referem que muitas defini<;oes tern sido 
propostas, mas em todas elas ha urn denominador comum que deve ser consi
derado central e que e 0 comportamento de "self-serving" que nao e sancionado 
pelas organiza<;oes conforme era ja mencionado por Mintzberg, H. Outros autores 
costumam definir este comportamento como uma tentativa, esfor<;o ou influencia 
nao sancionada no sentido de promover o proprio interesse a custa dos objectivos 
organizacionais (Radall, M.,l999), isto e, dito de forma mais completa, sao com-
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portamentos de realiza<;ao do auto-interesse, obten<;ao de vantagens e beneficios 
em detrimento de outros e muitas vezes contra os interesses da organiza<;ao 
total ou de unidades de trabalho, portanto associados a manipula<;6es, calunias, 
subserviencia e meios ilegitimos de obter poder suficiente para satisfazer os 
objectivos pr6prios (Vigoda, E., 2000), sendo esta defini<;ao uma forma muito 
realista mas simultaneamente muito negativa de ver as coisas, ja que a politica, 
de uma forma abrangente, conforme filosofaram Socrates, Arist6teles e Platao, 
a prop6sito do govemo da cidade, era algo que encerrava muita nobreza nas 
rela<;6es entre os homens se se despojasse daqueles epitetos. 

Na perspectiva de Vigoda, E., alias muito proxima de Ferris, G. (1992), e 
um comportamento estrategico desenhado para maximizar os auto-interesses e 
desta forma contrap6e-se aos objectivos colectivos organizacionais ou aos 
interesses de outros individuos (conforme era referido na perspectiva Aristotelica); 
assim "Esta perspectiva reflecte na generalidade uma imagem negativa da politica 
organizacional aos olhos de muitos membros da organiza<;ao" (Vigoda, E., 2000: 
327). 

Sobre a sua genese e natureza, alguns autores acentuam que sera apropriado 
conceber-se a (percep<;ao da) politica organizacional como um estado da mente 
ou de espirito, uma avalia<;ao subjectiva mais do que urn estado objectivo (Ferris, 
G. et ass. 1996 e Zhou, Z. 1995) que pode ou nao em boa verdade reflectir a 
realidade objectiva duma organiza<;ao. Mas, duma forma ou de outra, elas serao 
tambem importantes para a compreensao deste importante fen6meno no funcio
namento organizacional e por isso, o comportamento politico organizacional 
real ou imaginado tera um conjunto de consequencias, geralmente prejudiciais 
para o clima e boa imagem, designadamente, a performance, a nivel organi
zacional, e a satisfa<;ao e envolvimento a nivel individual. 

No que se refere aos detenninantes das politicas organizacionais, Ferris, 
G., et ass. (1996) faz emergir a influencia da estrutura organizacional como a 1.a 
categoria de preditores, constituida pelas 3 componentes elencadas por 
Mintzberg, H., designadamente a centraliza<;ao, a formaliza<;ao e o nivel hierar
quico, enquanto pelo seu lado Zhou, z. (1995) considera que nos antecedentes 
se deve atribuir urn papel de relevo aos grupos de interesses e coalis6es, cujo 
objectivo e controlar a aloca<;ao de recursos e influenciar os processos de tomada 
de decisao, considerando assim que o aumento da percep<;ao de existencia de 
grupos dominantes, conduz a um decrescimo da satisfa<;ao com pagamento e 
promo<;ao, bem como a percep<;ao da actua<;ao politica do supervisor conduz a 
um aumento da percep<;ao da natureza politica percebida das suas praticas 
quando relativas as recompensas, conduzindo a um. decrescimo com a satisfa<;ao 
desse supervisor, e por outro lado a exibi<;ao de comportamento politico pelos 
colegas conduz a um aumento do comportamento politico percebido e a um 
decrescimo da satisfa<;ao com esses colegas, sendo os resultados da suas pesquisas 
as confirma<;6es das hip6teses propostas atinentes a estas rela<;6es. 
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Ferris, G. et ass. (1996) ao real<;arem as componentes da estrutura organi
zacional como preditores da percep<;ao das politicas organizacionais tern natu
ralmente em conta o grau em que a centraliza<;ao, a formaliza<;ao e o nfvel 
hierarquico se encontram estruturados formalmente e se fazem sentir na percep
<;ao dos membros da organiza<;ao, mas no seu modelo estao patentes 3 especies 
de diferentes antecedentes da percep<;ao polltica, a saber, a influencia organizacional 
(centraliza<;ao, formaliza<;ao, nfvel hierarquico) a influencia do contexto de emprego 
(oportunidade e tempo para a promo<;ao) e a influencia pessoal (aspectos biogra
ficos, personalidade). 

Na centralizar;ao, ou distribui<;ao do poder pela organiza<;ao, urn alto grau 
da mesma, podera indicar que o poder e o controlo estao concentrados no topo 
da organiza<;ao, talvez com pouco controlo directo nos niveis mais baixos e 
assim pode sugerir o maior potencial para a emergencia de polftica no ambiente 
de trabalho; desta feita, uma rela<;ao positiva e predita entre a centraliza<;ao e as 
percep<;6es da politica organizacional. 

Na formalizar;ao, que se encorpa das instru<;6es, regras, procedimentos e 
comunica<;6es e cujo objectivo tern a ver com a redu <;ao do grau de incerteza e 
ambiguidade com que o conhecimento e a informa<;ao circulam, pode-se constatar, 
e ja Mintzberg, H. o concebia, que a actividade politica geralmente e mais fraca 
nas organiza<;6es formalizadas e logo assim uma rela<;ao negativa e predita 
entre a formaliza<;ao e as percep<;6es da politica organizacional. 

Na componente nfvel hierdrquico, que se refere a natureza da actua<;ao ou 
das actividades exercidas pelos diferentes niveis, pode-se considerar que mais 
comportamento politico tende a ser exibido nos niveis mais altos, porque as 
chefias sao mais regularmente envolvidas em actividades politicas e dessa forma 
e predito que os ambientes de trabalho podem ser percebidos como mais politicos 
pelos empregados, quanta mais baixos forem os niveis desses empregados nas 
organiza<;6es. 

3.1 Consequencias da politica organizacional 

Ferris et ass. (1989) tinham ja caracterizado a politica organizacional como 
urn processo de influencia social na qual o comportamento exibido quer por 
individuos, grupos ou organiza<;6es e estrategicamente projectado atraves das 
suas praticas e politicas para maximizar o proprio interesse a curta ou longo 
prazo, podendo este auto-interesse ser consistente, ou nao, quer com os interesses 
dos outros ou mesmo a sua custa. Efectivamente, atraves do trabalho as pessoas 
podem obter coisas tais como vantagens econ6micas, amizade e status social. 
Contudo procurando estas vantagens, torna-se necessaria que os individuos deem 
aos seus empregadores uma por<;ao da sua energia, tempo e esfor<;o. Os trabalha
dores dao os seus talentos e motiva<;6es na esperan<;a de receberem algo em troca. 
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Na generalidade um posto de trabalho pode ser visto como uma especie 
de mercado no qual multiplos individuos se empenham em miriades de tran
sac<;6es de natureza econ6mica e afectiva cada um procurando obter um retorno 
favon'ivel dos seus investimentos pessoais de ordem intelectual, motora, afectiva. 
Este retorno poden'i incluir concerteza o pagamento, mas como se disse atras, 
tambem outras recompensas mais intangiveis, tais como estima, dignidade, reco
nhecimento, respeito dentro do grupo e poder pessoal (Randall, M., 1999). Nao 
obstante o trabalho ter o potencial para prover muitas recompensas, muitas 
destas sao melhor obtidas atraves da dadiva (ou pela coopera<;ao) de outras 
pessoas. A organiza<;ao fornece o pagamento, por exemplo, enquanto os colegas 
dao (ou retiram) o seu respeito e carinho. Por esta razao, os individuos estao 
especialmente atentos ao clima interpessoal no trabalho. E tambem por isso, por 
vezes, os trabalhadores podem contribuir com uma diminui<;ao do seu esfor<;o 
para a realiza<;ao, como e razoavelmente compreensivel e portanto as polfticas 
podem conduzir a mais baixas performances e reduzir o OCB nas organiza<;6es 
tornando-se estas ambientes politicos um risco para o investimento financeiro. 

Diferentes autores, no ultimo 4? de seculo tern efectuado pesquisas para 
averiguar a rela<;ao entre a percep<;ao individual da polftica organizacional e o 
comportamento dos individuos nas organiza<;6es. Os resultados encontrados 
nesses estudos apontam, de uma forma gerat para rela<;6es negativas entre a 
politica e as variaveis que sao tidas como essenciais a vida organizacional -
satisfa<;ao no trabalho, performance, envolvimento, comprometimento- e rela<;6es 
positivas com outras consideradas indesejaveis - turnover, absentismo, quebra 
de produtividade. 

Da forma como sao consideradas, as politicas organizacionais, condicionam 
o clima de funcionamento de uma organiza<;ao. Por exemplo ja em 1978, 
Zultowski, W. et ass. numa pesquisa efectuada em diversas organiza<;6es cujas 
variaveis independentes eram os tipos de dimas organizacionais (naturalmente 
baseados na existencia de politica, se bern que explicitamente nao tenham defi
nido operacionalmente o conceito) encontraram rela<;ao significativamente forte 
e positiva entre aqueles e as rela<;6es de atributos de fixa<;ao de objectivos e a 
J.S. dos empregados. Tambem ja Schneider, B. et ass. (1975) tinham encontrado, 
em 552 pessoas de 50 agencias de seguros de vida, correla<;6es positivas entre 
o clima e a satisfa<;ao, embora apenas nalgumas categorias mas nao noutras, nao 
obtendo contudo os mesmos resultados relativamente a rela<;ao clima-perfor
mance ou clima-turnover. 

Independentemente das causas ou doutras considera<;6es sobre a natureza 
do constructo, todos os autores sao unanimes na rela<;ao entre a percep<;ao de 
polftica organizacional pelos empregados e um conjunto de consequencias nega
tivas para os mesmos e para a organiza<;ao. Desse modo, o comportamento 
politico organizacional real ou imaginado tera um conjunto de consequencias 
geralmente deleterias para o bom funcionamento organizacionat designada-
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mente, o clima e a performance, a nivel organizacional ou macro, e a satisfa<;ao 
e envolvimento a nfvel individual ou micro. 

Na verdade, algumas pesquisas h~m demonstrado que ha uma rela<;ao 
inversa entre as percep<;6es das polfticas organizacionais e a J.S. (Zhou, J., 1995) 
entre as percep<;6es das polfticas a J.S. e o envolvimento no emprego (Ferris, 
G., 1996, Randall, M., 1999 e Vigoda, E., 2000) e uma rela<;ao directa entre as 
percep<;6es das polfticas e a ansiedade no emprego e os comportamentos de 
saida (Ferris, G., 1996 e Vigoda, E., 2000) e entre as percep<;6es das polfticas e 
a inten<;ao de turnover (Randall, M. et ass., 1999) e classifica<;ao da supervisao/ 
I chefia e comportamentos civicos (Randall, M., 1999), "muito embora as rela<;6es 
entre a percp<;ao da polftica e as variaveis resultantes possa ser moderada pelo 
controlo e pela compreensao" (Ferris, G., 1996: 237) e que "diferentes dimens6es 
das percep<;6es das politicas organizacionais conduzem a diferentes tipos de 
satisfa<;ao no posto de trabalho" (Zhou, J., 1995: 1750). 

Em contraste como ambiente politico, referem alguns autores que algumas 
organiza<;6es sao percebidas como estando interessadas no bem-estar dos seus 
empregados. Este ambiente pode ser pensado como caracterizado pelo suporte 
organizacional. Organiza<;6es com estas caracteristicas sao vistas como tendo 
orgulho nos seus empregados, compensando-os justamente e olhando para as 
suas necessidades. Por isso, espera-se que os empregados "invistam afectiva e 
intelectualmente" na forma de alta produ<;ao e com rna is comportamentos civicos 
(Randall, M., 1999). 

No que se refere especificamente as organiza<;6es publicas, que diferem 
substancialmente dos sistemas privados ou semi-publicos, as reac<;6es as 
percep<;6es da polftica podem apresentar padr6es tipicos pr6prios, dado que, no 
que respeita a salario e geralmente mais baixo do que no privado, a promo<;ao 
e recompensas nao sao relacionadas com os resultados dos projectos de trabalho, 
mas usualmente oferecem urn meio de trabalho mais estavel e com elevada 
seguran<;a de emprego e muitas vezes uma oportunidade de servir uma popu
la<;ao ou comunidade muito heterogenea e em diversos dominios fundamentais 
e de interesse social, tais como a saude, educac;ao, etc .. Por isso quando sao 
percepcionados comportamentos politicos, as reac<;6es geralmente inclinam-se 
mais para condutas destrutivas-passivas (negligencia) do que activas (saida, 
abandono) mais pr6prias das privadas onde as condi<;6es de trabalho sao bern 
diferentes e geralmente mais ligadas a produ<;ao de hens e com fundamentac;ao 
no lucro. Isto pode ser interpretado pelo facto dos empregados publicos estarem 
menos desejosos de deixar a seguran<;a e vincula<;ao do seu emprego e a negli
gencia e menos arriscada no desenvolvimento da sua carreira e do seu status 
profissional. 

Por outro lado, tais comportamentos e atitudes, causam baixam eficiencia, 
tipica das organiza<;6es publicas, prejudicando muitas popula<;6es e assim 
trazendo potencialmente altos prejuizos para a sociedade (Vigoda, E., 2000) o 
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que aparentemente parece urn paradoxo quer de quem "escolheu" as organi
za~6es publicas para servir as popula~6es, quer por quem as tutela que nao olha 
a satisfa~ao dos interesses e necessidades dessas popula~6es, razao primeira 
para a governa~ao, para refrear os seus apetites. Alem disso Ferris, G. et ass. 
(1996) consideram que na rela~ao assumidamente negativa entre as percep~6es 
da politica organizacional e a J.S. ha razao segura para crer que ha uma rela~ao 
entre politica e satisfa~ao com os supervisores. Assim estes autores confirmam 
que pode-se conceber e propor que "as percep~6es da politica organizacional 
poderao ser inversamente relacionadas com a J.S. global e com a satisfa~ao com 
a supervisao/ chefia" (Ferris, G. et ass., 1996: 243). A no~ao basica e que urn 
aumento percebido nas polfticas esta associado como decrescimo na J.S. Portanto 
a conceptualiza~ao da polftica organizacional como fonte de stress ou tensao 
relativo ao trabalho sugere que a J.D. (job dissatisfaction) e uma consequencia 
exprimentada pelos individuos quando os seus empregos sao percebidos ou 
associados como fontes de politica. 

4. Alguns modelos de analise usados para explicar a satisfac;ao no 
emprego a partir das teorias da motivac;ao 

As preocupa~6es de melhor explica~ao, melhor compreensao da proble
matica e de uma aplica~ao pragmatica, por urn lado, mas tambem a curiosidade 
devida a controversia do tema inspiraram diversos modelos te6ricos de analise 
da satisfa~ao. Assim alguns autores formularam mode/as te6ricos a partir das 
teorias atras mencionadas, existentes na literatura especializada, que abordam 
o processo de motiva<;ao nas pessoas nos contextos sociais e organizacionais.Siio 
os mais conhecidos e aceites os seguintes: 

4.1 Modelos VIE (Valencia-Instrumentalidade-Expectancia) 

Segundo Vroom, autor cujo nome inspirou a designa~ao do modelo, e 
possivel distinguir entre "modelos que afirmam que a J.S. (satisfa~ao no emprego) 
ou algo conceptualmente similar e uma fun~ao da diferen~a entre a quantidade 
de algum resultado providenciado pelo trabalho e a dimensao do desejo ou 
motivo relatado da parte da pessoa e aqueles modelos que assumem que a J.S. 
e fun~ao de urn produto do papel do trabalho e a motiva<;ao relatada."(Vroom, 
V., 1964: 163). Estes modelos a que se refere Vroom, sao o subtractivo eo multi
plicativo. 

No l.Q modelo, o subtractivo, (V = ~ (V - I)), os efeitos do aumento na 
frequencia ou probabilidade de obten~ao de uma especie de recompensa sobre 
a J.S. e sempre positiva e nao depende da dimensao dos desejos da pessoa para 
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esta recompensa. Similarmente a relac;ao entre a dimensao dos motivos e a J.S. 
e sempre negativa e nao depende da extensao na qual estes desejos sao satisfeitos 
pelo emprego. 

No 2.Q modelo, o multiplicativo, (V = L (V x I)), implica uma interacc;ao 
entre as variaveis motivacionais e o papel do trabalho e os efeitos de mudanc;a 
na frequencia ou probabilidade de obtenc;ao de urn resultado no trabalho sobre 
a valencia deste trabalho e predito depender da valencia do resultado. Assim, 
se uma pessoa deseja urn resultado, urn aumento na extensao do qual esse 
resultado e providenciado pelo trabalho, podera resultar num aumento da 
valencia do trabalho. Se lhe for indiferente obter o resultado, o aumento podera 
nao ter efeitos na valencia do trabalho, enquanto que se ele tern aversao ao 
resultado, o aumento poden~ diminuir a valencia do papel de trabalho. 

Similarmente a relac;ao entre a diferenc;a na dimensao dos desejos e aversoes 
e a valencia do papel do trabalho e predito depender da extensao na qual o 
desejado ou aversivo resultado sao providos pelo papel de trabalho. Se o papel 
de trabalho facilita a obtenc;ao de urn resultado pode ser uma relac;ao positiva 
entre a dimensao do desejo dele e a valencia do papel de tarbalho. Por outro 
lado, se o papel de trabalho impede a obtenc;ao do resultado a relac;ao entre o 
desejo dele, e valencia do papel do trabalho pode ser negativa. 

0 autor diz optar pela 2.a versao, ou seja que a valencia de urn emprego 
e func;ao da soma algebrica dos produtos da valencia dos resultados e a instru
mentalidade reconhecida do emprego para obtenc;ao desses resultados, referindo 
que no presente ha alguma consideravel evidencia que a predicc;ao da J.S. pode 
ser aumentada pela considerac;ao das diferenc;as individuais nas variaveis moti
vacionais, tanto como nas diferenc;as da natureza do papel de trabalho (Vroom, 
v. 1964). 

Assim de acordo com este modelo, a satisfac;ao e determinada pela valencia 
(forc;a da atracc;ao ou repulsao) dos resultados obtidos atraves do trabalho. Isto 
e de acordo com a teoria da expectancia a dimensao de uma tendencia para 
actuar num certo sentido, depende da dimensao da expectfmcia que o acto sera 
seguido por uma dada consequencia (ou resultado) e no valor ou atractividade 
que essa consequencia (ou resultado) tera para o actor (Lawler, 1973). Este modelo 
tern rafzes nos susbtractos te6ricos da lei do efeito. De facto se considerarmos 
que a lei do efeito estatui que o comportamento que surge imediatamente antes 
de uma recompensa, tende a ser repetido, podemos entender que "uma igual 
base te6rica forte pode ser encontrada no modelo motivacional desenvolvido 
por Vroom em 1964" (Lawler III, E. E, 1966: 273). E, se isto e valido para a 
motivac;ao, na opiniao de Vroom, tambem o e para a satisfac;ao. 

Na verdade Vroom nao apresenta urn modelo mas sim dois. Urn que se 
costuma designar da valencia; outro que se costuma designar do esforc;o. 0 l.Q 
serve para predizer a satisfac;ao, o 2.Q para predizer a motivac;ao. Portanto, 
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segundo tal modelo, a satisfa<;ao depende tanto das caracteristicas objectivas do 
trabalho, quanta das da personalidade da pessoa que executa e percebe esse 
trabalho. Segundo Vroom (1962) a satisfa<;ao de uma pessoa refere-se apenas aos 
resultados realmente obtidos, ou seja so se pode considerar satisfa<;ao os objectos 
que efectivamente se possue, pelo que se falara de satisfa<;ao face ao trabalho 
que se tern e nunca aquele trabalho que jamais se teve ou se realizou, pelo que 
aqui a questao das espectativas referindo-se a acontecimentos futuros com uma 
determinada valencia prop6em algo dificil de comprovar, sendo mais logico 
pensar-se em satisfa<;ao relativamente ao valor dos resultados conseguidos ou 
a conseguir, conforme postularam, entre outros, E.Locke. Assim em Vroom, o 
modelo de satisfa<;ao e dado pela formula Satisfaqao (S) = f (satisfac;ao). 

Sendo urn modelo que deriva de uma das mais populares teorias da 
motiva<;ao e da satisfa<;ao no trabalho, o modelo VIE foi naturalmente objecto 
de muitos estudos. Assim, Pulakos, E. et ass. (1983) comentam a medida da J.S 
atraves deste modelo que usaram para testar a teoria ERG de necessidades de 
Alderfer, realc;am que a J.S. continua a ser a variavel organizacional mais estu
dada, embora muitas vezes designada como atitude de trabalho, e que aquelas 
posi<;6es que afirmam que tal variavel e inteiramente devida as condi<;6es 
organizacionais e nao e de todo devida as disposi<;6es dos individuos lesa a J.S. 
como urn criteria contra procedimentos, porque nao esta correcta. Para sustentar 
a sua posic;ao socorrem-se da definic;ao de Locke de 1976 que argumentou 
convincentemente que a J.S e uma interacc;ao entre a situac;ao de emprego e a 
pessoa, o qual assenta a sua posi<;ao numa revisao bibliografica de mais de 3000 
artigos ate 1976 sobre o tema- antecedentes e consequencias da J.S. - o que lhe 
da assim alguma autoridade. Usando o modelo de Vroom (2: VxD os autores 
citados concluem que os resultados sugerem que a "J.S. e preditavel pelo conhe
cimento que se tern sobre quanto os individuos acreditam que os resultados sao 
obtidos do trabalho" (Pulakos, E. D. et ass., 1983: 310) 

Tambem Mitchell, T.R. (1974) tece alguns comentarios aos modelos VIE de 
Vroom - no qual urn e usado para predi<;ao da valencia dos resultados (e logo 
assim serve para calcular a satisfa<;ao) e se traduz pela formula V= 2: (Vxi), 
enquanto o outro e usado para predic;ao da for<;a em direcc;ao ao comportamento( 
e portanto serve assim para medir a motivac;ao) e se traduz pela formula F= a 
(ExV). A partir dos seus estudos como se disse acima, adopta a expressao de 
Lawler e refere que a teoria da expectancia se baseia na ideia de que a dimensao 
de uma tendencia para actuar num certo sentido, depende da dimensao da 
expectativa de que o acto sera seguido por uma dada consequencia (ou resultado) 
e no valor ou atractividade que essa consequencia tera para o actor. Portanto, 
em resumo e de forma sintetica o modelo de V. Vroom, que diz que a satisfac;ao 
e determinada pela valencia (atrac<;ao/repulsao) dos resultados que atraves do 
trabalho se obtenham. 
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Urn pouco mais tarde, Graen (1969) e Porter e Lawler (1968) construiram 
novos modelos a partir do pensamento original de V. Vroom, considerando que 
as conceptualiza~6es deste, eram muito tortuosas e dificeis de perceber. 

4.2 Modelos da equidade 

A teoria de equidade, desenvolvida por Adams, J., diz-nos que existe equi
dade quando urn detenninado trabalhador percebe que a rela~ao entre as recom
pensas obtidas por outro que se encontre em condic.;6es analogas, existindo 
inequidade quando ele percebe o contrario. Isto permitiu a constru~ao de urn 
modelo de analise que foi amplamente testado em provas de evidencia empfrica. 

Mais recentemente foram constitufdos modelos te6ricos hibridos. Pritchard 
observou este ultimo caso. Tambem Smith, Kendall e Hullin incorporaram outras 
abordagens te6ricas nesta teoria, tal como Korman que inclui a auto-estima na 
sua rela~ao com a satisfac.;ao e produtividade. 0 modelo de Korman de 1970 diz 
que 0 auto-conceito de urn indivfduo em rela~ao a tarefa, e determinante em 
rela~ao a tarefa em si mesma, e determinante ao resultado que procurara atingir 
e em relac.;ao aos resultados que o satisfarao, ou seja, uma pessoa realizara 
papeis comportamentais que maximizam o seu sentido de equilibria cognitivo 
ou consistencia. 0 auto-conceito e a auto-estima sao as variaveis individuais a 
que o autor da valor na sua teoria derivada da equidade. 0 proprio Lawler 
defensor do modelo VIE e criador de vers6es a partir do mesmo, diz que a 
teoria VIE pode explicar melhor os resultados se se incluir a equidade como urn 
dos factores que influenciam a valencia. 

a) Modelo de Korman 

0 modelo de Korman, tal como a teoria da equidade, baseia-se no trabalho 
de Festinger, mas inclui alguns elementos de Vroom. Para Korman, uma pessoa 
realizara papeis comportamentais que maximizem o seu sentido de equilibria 
cognitivo ou consistencia. Korman limita-se ao auto-conceito e a auto-estima, 
sendo nesses factores que da atenc.;ao as diferen~as individuais. Para este autor, 
conforme se referiu acima, o auto-conceito de urn individuo em relac.;ao a tarefa, 
e determinante em rela~ao a ela mas tambem em rela~ao ao resultado a atingir 
e aos resultados que o satisfarao. Segundo Korman, "a auto estima do indivfduo 
ou avalia~ao geral de si mesmo, e parte da sua estrutura cognitiva, resultando 
daqui que e predito e verificado que os individuos com alta auto-estima podem 
ser mais ligados a escolha daquelas ocupa~6es que percebem estar ligadas a 
satisfac.;ao das suas necessidades" (Korman, A., 1967: 65) 
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b) Modelo de Locke 

Para este autor, criador do MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire) o 
nivel de satisfa<;ao de urn trabalhador e determinado por uma compara<;ao 
subjectiva entre o grau em que realmente obtem certos resultados ou satisfaz 
certas necessidades, e os desejos, ideais, e niveis de aspira<;ao que tern a esse 
respeito. Ou seja, unicamente os desejos nao satisfeitos ou aspira<;oes nao conse
guidas, poderao ser causa de insatisfa<;ao, mas basta que estes sejam de valor 
zero para nao afectar o valor das recompensas que no entanto podem ser nao 
equitativas ou bastante baixas. Diz o autor que, em certas ocasioes uma pessoa 
pode sentir-se insatisfeita porque, apesar das recompensas derivadas do trabalho 
serem equitativas, nao sao no entanto adequadas aos seus niveis de aspira<;ao. 

E interessante a prop6sito mencionar o comentario de Smith, P. a prop6sito 
do valor de certos determinantes, tais como a remunera<;ao. Diz aquela conhecida 
investigadora que quando superados certos minimos, uma determinada remu
nera<;ao anual pode ser tanto causa de satisfa<;ao como de insatisfa<;ao, como 
irrelevante para determinado individuo, dependendo do que pode obter em 
outros trabalhos, do que ganham outros trabalhadores em trabalhos similares, 
das suas atitudes, da experiencia que adquiriu no trabalho, do que ganhou no 
passado e do que esta acostumado a gastar e ainda das obriga<;oes que tenha 
contrafdo e a que se sinta obrigado a cumprir (Smith, P.C.,l963) 

0 modelo de Locke utiliza na medida da satisfa<;ao o MSQ (Minnesotta 
Satisfaction Questionnaire), no qual se solicita aos respondentes que registem 
relativamente a cada faceta, aquilo que recebem e o que gostariam de receber. 
Satisfaqffo = 1.: R-N 

c) Modelo de Dawis, Lofquist e Weiss 

Segundo estes autores a satisfa<;ao ou insatisfa<;ao no trabalho, provem da 
correspondencia ou falta dela, entre a personalidade do trabalhador e as caracte
risticas do trabalho que realiza. Ou seja, a satisfa<;ao, e fun<;ao da correspondencia 
entre as necessidades do individuo e o sistema de refor<;os previsto pelas caracte
rfsticas do trabalho. 

Para a avalia<;ao da satisfa<;ao individual, estes autores desenvolveram 2 
instrumentos de medida para medir estas duas variaveis- necessidades e recom
pensas - das quais dependem o nivel de satisfa<;ao: MIQ (Minesotta Importance 
Questionnaire, que serve para medir a imporUl.ncia que para cada pessoa tern os 
21 tipos de necessidades que constam no questionario e que vao desde a rea
liza<;ao no trabalho, ate a remunera<;ao, passando pela seguran<;a, status, 
promo<;ao, responsabilidade, etc.) e o MJDQ (Minnesotta Job Description Question
naire, que serve para medir o grau em que cada ocupa<;ao especifica da oportu
nidade para satisfazer cada uma dessas necessidades). 
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Assim o nivel de satisfa<;iio de um determinado trabalhador provem da 
correspondencia ou confronta<;iio entre as necessidades activas (dadas pelo MIQ) 
e o grau em que o posto de trabalho permite satisfaze-las (dado pelo MJDQ). 
Portanto de acordo com este modelo, o que determina que uma pesoa esteja ou 
nao esteja satisfeita depende do grau em que as caracteristicas de dado posto, 
que se ocupa, permitam ou facilitem, ou nao, a satisfa<;iio das necessidades 
efectivas e activas dessa pessoa. 

d) Modelo Linear de Hulin e Smith 

Este modelo apresenta vari<1veis independentes que originam 6 factores na 
equa<;iio - idade, antiguidade (no trabalho e na empresa), nivel de trabalho, 
salario (diferen<;a entre salario desejado e salario recebido actualmente) -
Sw=b+bA+bJT +bCT +bJL+bS+bSD, segundo os quais a motiva<;iio para trabalhar 
surge de urn estado presente ou antecipado de descontentamento e de uma 
percep<;iio de uma conexao directa entre produ<;iio individual e urn novo estado 
de satisfa<;iio. 

5. As consequencias da satisfa.;ao e da insatisfa.;ao 

A preocupa<;iio com a problematica da satisfa<;iio no trabalho e um assunto 
deveras interessante a que e impossivel dar respostas categ6ricas e conclusivas. 
Ja referimos oportunamente que os primeiros estudos publicados e conhecidos 
na comunidade cientifica datam de 1912 e 1914, respectivamente da autoria de 
Levenstein, A ."Die Arbeitfrage", incidindo sobre urn grupo de operarios alemaes, 
e de Cabot, R.C. "What men live by", que procurava averiguar as rela<;6es entre 
o trabalho e a felicidade dos trabalhadores americanos. Seguiu-se a estes pioneiros 
estudos, o tambem pioneiro trabalho de R.Hoppock, no principia dadecada de 
30', realizado numa comunidade operaria da Nova Inglaterra, abarcando varias 
profiss6es e de que resultou a sua ja classica obra "Job Satisfaction" que teve a 
sua P edi<;iio em 1935. 

Em todos eles foi aflorada de forma mais ou menos explicita a grande 
importancia da satisfa<;iio (ou falta dela), dados os seus potenciais efeitos para 
o sentido e gosto pela vida, das pessoas estudadas, muito para alem da fabrica, 
da mina, da explora<;iio agricola ou piscicola ou do escrit6rio. De entao para ca 
o tema mobilizou o interesse de centenas de investigadores que produziram 
milhares de obras de fundo e papers, e, curiosamente quanto mais 0 tema e 
estudado, maior e a curiosidade que desperta. As bases de dados mais crediveis 
referem dezenas de milhares de artigos em que surge a palavra-chave "job 
satisfaction" nas ultimas decadas. Como diz Locke, E. (1984) a satisfa<;iio no 
emprego tern sido um dos objectos de estudo mais intensivamente explorados 
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no campo da psicologia industrial e da psicologia das organiza<;;oes, assumindo
-se como urn conceito central nestas areas de estudo, sendo que uma das razoes 
da sua importancia e que para muitos empregados ela e urn filn em si mesma 
(ou urn significado relativamente a felicidade pessoal), sem descurar a sua 
importancia nas consequencias que tern na organiza<;;ao. 

De facto tal problematica tern acompanhado de forma mais ou menos 
saliente todos os modelos de gestao do trabalho certamente desde os primeiros 
empreendimentos humanos organizados ate a actualidade. Todavia esta preo
cupa<;;ao tern sido diferente ao Iongo dos tempos, como por exemplo pode ser 
depreendido pela descri<;;ao feita por Lickert R. a prop6sito dos sistemas de 
organiza<;;ao de Moises na Pales tina, referidos na sua obra "Administrar;iio de 
Conflitos", ou com as novas formas de organiza<;;ao do trabalho a partir dos 
pioneiros estudos te6ricos e empiricos de Taylor, Mayo, e outros mais recentes 
tais como McGreggor, Maslow, Herzberg, Schein, Vroom, Locke, Drucker e tantos 
outros. 

Independentemente das diferen<;;as dos diversos sistemas de gestao e dos 
estudos acima referidos, e subjacente a maioria de cada perspectiva da satisfa<;;ao, 
designadamente as mais recentes, uma certa concep<;;ao de personalidade, tendo 
como motor a motiva<;;ao, com loci diferentes. Mas se realmente e verdade que 
se alguns psic6logos, especialmente aqueles associados a corrente das rela<;;oes 
humanas da teoria da motiva<;;ao, veem a J.S como l.Q objectivo das organiza<;oes, 
outros veem a J.S. do empregado como urn meio para atingir urn fim, mais do 
que urn fim em si mesma (Henne, et ass., 1985: 221). Recorde-se aqui que Locke 
considera que a J.S. e J.D. sao acima de tudo simples respostas emocionais, 
sendo algumas destas respostas psicol6gicas e outras comportamentais. 

A J.S. resulta da percep<;;ao pelos empregados de que o seu desempenho 
ou possibilidade de desempenho preenche ou permite preencher aos valores de 
trabalho que sao importantes para cada pessoa. Portanto a percep<;;ao do grau 
de alcance destes valores resulta em respostas emocionais face ao julgamento de 
valores feito por cada trabalhador. Se os valores sao percebidos como sendo 
realizados, o trabalhador experimentara o prazer da emo<;ao da satisfa<;ao; mas 
se sao percebidos como estando frustrados ele experimentara o desprazer da 
emo<;;ao da insatisfa<;;ao, ou seja, a J.D. pode produzir reac<;;oes que podem 
prejudicar o alcance de objectivos pela empresa. 

Para alguns autores a questao da rela<;;ao entre os aspectos cognitivo e 
afectivo da vivencia no emprego sao indissociaveis embora para alguns, o 
primeiro preceda o segundo. Dessa maneira relacionam as percep<;;6es do tra
balho, ou seja, as representa<;;6es cognitivas do atributos do emprego que reflectem 
o significado e significancia psicol6gica destes atributos para os trabalhdores, 
com a satisfa<;;ao, ou seja, as respostas afectivas face ao emprego e aos eventos 
das tarefas, considerando que "as percep<;;6es do trabalho e a satisfa<;;ao estao 
reciprocamente relacionadas" (James, L.R. et ass., 1986: 77). Autores diversos 
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referem que tanto no proprio interesse dos gestores ou da propria organiza<;ao, 
como dos trabalhadores, ha necessidade de determinar se a insatisfa<;ao (J.D.) 
existe e, em caso afirmativo, qual o seu grau e o que e necessaria para a remediar 
casuisticamente (os autores referidos consideram que se pode remediar mas nao 
eliminar). 

Segundo Henne (1985) e Locke (1984) a intensidade destas rea<;6es emo
cionais esta dependente da importancia de realiza<;ao dos valores que estao a 
ser facilitados ou frustrados pelas experiencias de trabalho, e, muito embora 
haja diferen<;as individuais, ha tambem similitudes no que as pessoas querem 
dos seus empregos. Assim, os valores que os empregados vulgarmente veem 
nos seus empregos, sao, na esfera do proprio trabalho, o trabalho interessante, 
o sucesso, o crescimento, a autonomia, a responsabilidade; e na esfera do salario, 
o seu montante e caracteristicas e forma de atribui<;ao; na esfera das condi<;6es 
de trabalho, os meios de que dispoe; na esfera dos colegas, a qualidade das 
rela<;6es e a competencia destes; na esfera das chefias, a competencia, a isen<;ao, 
o rigor, a capacidade de reconhecimento; e por fim na esfera do comportamento 
da organiza<;ao para consigo, o respeito, considera<;ao, isen<;ao na avalia<;ao, etc. 

Muito embora alguns autores considerem que nao ha uma particular 
consequencia da J.S. ou J.D. dado que as emo<;6es por si mesmas nao fazem 
evidenciar nenhuma ac<;ao em concreto, porque as emo<;6es nao conduzem a 
nenhuma ac<;ao e se por acaso alguma ac<;ao e desencadeada pode nao ser a 
mesma para todos os trabalhadores, no entanto a J.S. pode ser vista como urn 
meio para alcan<;ar urn fim, pois pelos pressupostos dos autores cognitivistas, 
estes admitem que as atitudes (de trabalho) que tern uma componente emocional, 
nao conduzem a consequencias directamente, mas fazem adivinhar que algo 
pode acontecer, porque sao consideradas boas preditoras do comportamento. 

A questao da satisfa<;ao vs. insatisfa<;ao dos trabalhadores e a sua rela<;ao 
com certas atitudes e certos comportamentos no emprego tern sido vista de 
forma diferente pelas diferentes escolas, muito embora a maioria delas considere 
existir algum tipo de rela<;ao. 

Por exemplo a teoria das R.H. afirma que urn trabalhador satisfeito e urn 
trabalhador produtivo (Mayo, 1932; Roethlisberger, 1941), ou seja a satisfa<;ao 
controla directamente o nivel de performance; tal concep<;ao esta muito difundida 
entre os gestores de empresa e organiza<;6es, que relacionam a produtividade, 
rendimento ou nivel de execu<;ao, em boa parte, ao nivel de satisfa<;ao do empre
gado, considerando que os empregados satisfeitos estao mais dispostos a seguir 
as directrizes da empresa e a trabalhar ate a obten<;ao dos objectivos, enquanto 
pelo contrario, os insatisfeitos preferam trabalhar a urn ritmo menor ou inclu
sivamente restringir voluntariamente a sua produ<;ao. 

Esta opiniao basear-se-ia no efeito de gratidao por parte do empregado, ou 
seja ele faz o que a empresa lhe pede ou presenteia-a com o seu maior esfor<;o, 
em virtude de se sentir grato por ela lhe permitir a oportunidade de satisfazer 
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as suas necessidades (Brayfield, A e D.Crockett (1955), enquanto que outras 
explicac;oes referem que o aumento da satisfac;ao liberta energias criativas e que 
o trabalhador satisfeito colabora com os objectivos da gestao, os quais natu
ralmente englobam alta produc;ao, condutas adequadas, etc. (Herzberg, F., 1966; 
Vroom, V., 1967; Porter, E. e L. Lawler, 1967). Alias logo no inicio da decada de 
50 ja Weitz, J. et ass. realc;avam que "recentemente as pesquisas da J.S. tornaram
se de forma crescente uma ferramenta popular de gestao" (Weitz, J. et ass., 1955: 
294), referindo que dado que existe uma relac;ao entre J.S. e performance quando 
uma empresa emprende uma auditoria a moral dos empregados, quase invaria
velmente pergunta aos mesmos uma grande quantidade de questoes espedficas 
e toma as medidas remediativas para as situac;oes problematicas que estao enco
bertas mas podem por em causa os objectivos organizacionais. 

De notar que algumas pesquisas levadas a cabo por estes mesmos e outros 
autores nao sao tao categ6ricas em tais afirmac;oes, referindo que as correlac;oes 
encontradas nao referem esta variavel em termos de causalidade linear, embora 
sugiram a existencia de relac;oes directas, indirectas e circulares I reversivas 
(March, J. and H.Simon, 1969). A este prop6sito, Triandis, H . C. refere que 
"embora os psic6logos industriais tenham muitas vezes assumido que existe 
uma relac;ao entre os out-puts e a job satisfaction ( .. . ) que o trabalhador satisfeito 
produz mais do que o insatisfeito ( ... ) contudo em muitos casos onde tentaram 
fundamentar estas hip6teses a relac;ao encontrada entre as 2 variaveis apresenta 
urn significado pouco claro" (Triandis, H.C., 1959: 309). 

Tambem Iaffaldano, M. et ass. mais de 30 anos depois da afirmac;ao daqueles 
autores, atraves duma revisao exaustiva da literatura e da pesquisa empirica 
sobre as opinioes favoraveis e desfavoraveis a relac;ao J.S-J. Performance, publi
cadas desde 1932 por Kornhauser e Sharpe Brayfield e Crockett em 1955, vieram 
reiterar a mesma ideia, ao referir que "uma analise cuidada dos resultados dos 
ultimos 20 anos de pesquisa levam a concluir que a satisfac;ao e a performance 
estao apenas ligeiramente relacionadas uma com a outra" (Iaffaldano, M.T. et 
ass., 1985: 270). Igual posic;ao e perfilhada por Locke, E. (1975) ao considerar que 
nao ha influencia causal da J.S. na produtividade, referindo com base numa 
extensa revisao da literatura, que as atitudes sao de pouca importancia no dia
-a-dia dos trabalhadores e gestores para aumentar a produtividade e a eficacia, 
muito embora as pessoas tenham opinioes sobre os seus empregos em varios 
aspectos. 

Segundo Pratkanis, A.R. et ass. (1994), parece haver uma tendencia cada 
vez maior em considerar que as atitudes face ao emprego (v.g. satisfac;ao) sao 
fracas preditores de comportamentos no emprego, isto considerando os trabalhos 
de muitos e diversos autores desde 1964, que tern encontrado correlac;oes muito 
baixas entre a satisfac;ao e a performance, muito embora as correlac;oes negativas 
entre satisfac;ao e turnover e absentismo sejam naturalmente negativas. Todavia 
tal denegac;ao e pessimismo sobre o valor preditivo das atitudes tern ocorrido, 
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segundo os autores, pela pouca atent;ao dada a natureza e funt;ao da atitude, 
comum nas anteriores abordagens e que e patente nas seguintes raz6es: 

a) uma abordagem que considera as atitudes urn epifen6meno, isto e as 
atitudes nao predizem os comportamentos, antes sao preditas pelo com
portamento ou sao preditas por uma 3. ~ variavel; 

b) outra abordagem prende-se com a fraca metodologia na pesquisa e 
fracas medidas e amostras pequenas e a necessidade de especificar as 
medidas. 

Referindo que os modelos mais usados na predit;ao do comportamento 
sao os de Fishbein e Azjen (1975 e 1980) designadamente os da act;ao refletida 
e do comportamento planeado no entanto eles nao dao as respostas convenientes 
por estar entre as raz6es supracitadas. Todavia ha uma outra razao que e o 
desenvolvimento de outros modelos explicativos do comportamento organi
zacional e do trabalho.E, por isso, na sua opiniao, com este seu modelo, inserido 
numa abordagem s6cio-cognitiva, preenche-se uma lacuna para perceber a 
importante liga<;ao das atitudes no emprego ao comportamento no emprego. 

0 modelo de Pratkanis, A. et ass., designado s6cio-cognitivo, apresenta 6 
proposit;6es para efectuar capazmente esta liga<;ao, e que sao as seguintes: 

a) Urn bern definido e saliente objecto da atitude, aumenta a relat;ao 
atitude-comportamento; 

b) A fort;a da atitude aumenta a consistencia atitude-comportamento; 
c) 0 conhecimento atitudinal complexo aumenta a relat;ao atitude

comportamento; 
d) Atitudes apoiadas no suporte do ego sao mais preditivas do que atitudes 

menos envolvidas no ego; 
j) A consistencia da atitude-comportamento e definida em tennos de ego; 
g) 0 principia do constrangimento social (o meio) pode restringir o uso 

de uma atitude. 

Assim de acordo com os principios do modelo s6cio-cognitivo, as atitudes 
sao de grande importancia para a predit;ao dos comportamentos mas sofrem 
algumas limitat;6es porque conforme referem os autores supracitados "o conteudo 
e expressao de atitudes pode ser influenciado por muitos factores do meio 
social e dada a natureza da cognit;ao humana, podem nem sempre ser uma 
cuidadosa avaliat;ao do meio ou da avaliat;ao das suas pr6prias necessidades. 
No entanto as atitudes tern 2 grandes funt;6es para os membros de uma 
organizat;ao: 

1) podem ser usadas para dar sentido ao mundo do trabalho (. .. ); 
2) servem para estabelecer, manter e ligar a auto-estima positiva por via 

do auto-relata das funt;6es do ajustamento social, expressao de valores 
e identifica<;ao social" (Pratkanis, A.R. et ass., 1994: 1569). 
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Urn conjunto de conceituados autores tern desde ha algumas decadas cha
mado a aten<;ao para o facto de que o nfvel de execu<;ao tal como a satisfa<;ao, 
sao controlados pelos mesmos factores ou variaveis (Maslow, A, 1964; Herzberg, 
F., 1957), ou que a execw;ao e satisfa<;ao sao controlados por factores sensivel
mente diferentes (Miner, J., 1969), ou ainda que a satisfa<;ao e controlada pela 
execw;ao ou performance (Lawler, E. e L. Porter, 1967, Locke, E, et ass., 1970). 
Por isso de facto e pertinente a observa<;ao feita por Triandis, H. C. quando diz 
que "e necessaria examinar as caracterfsticas dos trabalhadores que estao a 
operar num nfvel satisfat6rio em outputs e J. S. com trabalhadores e grupos de 
trabalhadores que nao operam em tal nfvel" (Triandis, H. C., 1959: 312) ou seja 
na opiniao do autor deviam obter-se normas relativas ao tipo de trabalho que 
se esta a estudar, a amostra (as pessoas) e as condi<;oes de opera<;ao. 

No caso da insatisfa<;ao no trabalho, tem-se verificado que os trabalhadores 
insatisfeitos, podem apresentar baixa produtividade, protestos, tentativas de 
mudar a situa<;ao, comportamentos de safda, ate boicotes, etc. Alias ja nos pri
meiros estudos sobre a problematica da rela<;ao entre as atitudes de trabalho e 
performance do empregado, ja Brayfield, A et ass. referiam que "e de algum 
interesse te6rico e pratico estabelecer as rela<;oes que existem entre as atitudes 
do empregado e a performance" (Brayfield, A et ass.,1955: 396) referindo muito 
a prop6sito que "a respeito do criterio do comportamento de safda ja Kornhauser 
e Sharp em 1932 relataram que a desfavorabilidade das atitudes de trabalho esta 
discretamente correlacionada com a perda de tempo por indisposi<;ao" (op. cit. 
pp. 397) 

Locke, E. (1975) refere que a J.S. tern uma influencia causal inversa na 
safda, no turnover e no absentismo, mas no entanto o melhor preditor de sair e 
a inten<;ao de sair e que as variaveis associadas com baixo grau de safda sao o 
pagamento equitativo, oportunidades de promo<;ao, considera<;ao do supervisor, 
pequenos grupos, caracterfsticas do trabalho em si mesmo, responsabilidade, 
autonomia, variedade, idade, longo tempo de servi<;o e compatibilidade de inte
reses, ou seja aquelas que promovem a J. S. Por outro lado tais comportamentos 
como consequencias directas e exclusivas da insatisfa<;ao tern vindo a ser postos 
em causa pelas correla<;oes observadas em diferentes pesquisas que usam outras 
variaveis moderadoras. 

No que refere aos comportamentos de abandono ou saida, que se ere a J.D. 
pode ter uma elevada responsabilidade, e preciso, antes de mais, que tal pode 
ser levado a pratica mediante o exerdcio previo das seguintes formas: atrazo na 
entrada, absentismo e turnover. Diz o autor citado no que refere ao abandono do 
emprego que, antes mesmo de urn abandono radical, a pessoa pode primei
ramente pensar em demitir-se (inten<;ao) considerando o que os empregos alter
natives oferecem, quando comparados com o presente emprego e s6 depois de 
poderada a situa<;ao, sair efectivamente, ou nao. 
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Locke (1984) diz que ha alguns estudos que mostram uma consideravel 
evidencia entre a rela<;ao de insatisfa<;ao e o comportamento de saida, enquanto 
outros estudos nao sao tao categ6ricos em tal rela<;ao. Neste aspecto justifica o 
autor tal incongruencia pelo facto de que a insatisfa<;ao enquanto vinculo para 
uma tendencia de ac<;ao, nao compele a ac<;ao em si mesma, pois que o individuo 
pode nao traduzir insatisfa<;ao na sua actual inten<;ao de ir embora, porque 
pode nao ter alternativas viaveis, porque tern medo da incerteza envolvida na 
mudan<;a de emprego ou ainda pelo seu grande investimento no actual emprego 
ou ainda tambem porque nao quer criar uma imagem negativa junto dos outros, 
colegas ou responsaveis, bern como ainda por medo de retalia<;6es. 

Blau, G. chama a aten<;ao para a questao que nao e pacifica, referindo que 
se devem considerar, quer no estudo te6rico quer na pesquisa empirica, 2 dimen
s6es no comportamento de saida: o comportamento de prepara<;ao da procm·a 
de novo emprego e o comportamento activo de procura, como bases para este 
fen6meno organizacional, referindo a prop6sito das rela<;6es entre este e a J. S. 
que na sua pesquisa feita com base no modelo de Schwab de 1987, o determinante 
J.S. estava correlacionado negativamente com qualquer daquelas duas dimensoes. 
(Blau, G., 1994). 

Geralmente a J. D. esta efectivamente mais associada com o turnover na 
labora<;ao do que com a saida, ou mesmo com o absentismo ou o atraso, pois 
estes podem ser controlados, podendo ser vistas como desinteresse pelo trabalho 
e originar consequencias negativas tais como perda de salario, suspensao, critica 
e outras penalidades originadoras de baixa performance originada pela ausencia. 

Alem do mais, quer o absentismo, quer o atrazo, sao apenas solu<;oes 
temporarias para o problema da insatisfa<;ao, enquanto a saida / demissao / 
I abandono e definitiva, radical. Por isso OS trabalhdores insatisfeitos pod em 
criar estrategias psico16gicas de reagir a insatisfa<;ao tais como mudar as per
cep<;6es do trabalho, mudar OS valores, to}erar a insatisfa<;ao (imaginar que e 
apenas temporaria), sair psicologicamente, tornar-se passivo e desinteressado, 
alem de outras tais como o recurso ao alco61, droga, isto e recorrer a "solu<;6es" 
que envolvem a evasao da realidade e que podem causar mais problemas do 
que a "solu<;ao" por que optaram. 

Os trabalhadores insatisfeitos podem ainda optar por utilizar uma comu
nica<;ao com as chefias com respostas mais afirmativas, hostis ou agressivas, 
aliando-se a sindicatos, movimentos reivindicativos, abaixo assinados, greves, 
etc., as quais pode usar para mudar as condi<;6es que produzem a sua insatisfa<;ao; 
podem ainda em casos mais extremos, tentar prejudicar o emprego ou a orga
niza<;ao ou a sua propriedade, atraves de boicote e sabotagem, furto ou outras 
formas de actividade ilegal (Locke, E. 1984), dependendo obviamente tais 
condutas da estrutura da sua personalidade e do back ground de principios 
marais e dvicos. Pela importancia de tudo isto no funcionamento duma orga
niza<;ao e na vida pessoal e familiar de urn trabalhador, cabe saber como se 
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podem resolver tais situa<;6es por remedia<;ao ou remo<;ao das causas, ou cria<;ao/ 
I gera<;ao de novas condi<;6es, is to e, a quem se deve atribuir a responsabilidade 
da J. S. e do seu inverso, a J. D. 

A questao da responsabilidade de promo<;ao da satisfa<;ao no emprego e 
bastante polemica, muito embora haja uma tendencia forte para acreditar que 
ela pertence ao patronato. Se e verdade e quase indiscutivel que alguns aspectos 
ou facetas do emprego so podem ser fomentadas pela entidade patronal, nao 
deixa igualmente de o ser para o empregado no que concerne a outros aspectos. 
Ou seja, numa perspectiva equilibrada e de respnsabilidade mutua, estes feno
menos devem ser vistos, na opiniao de Locke (1984) como responsabilidade do 
empregado e do empregador e nao numa perspectiva coerciva, reducionista e 
unilateral. Segundo Locke, E. (1975) a J. S. e fun<;ao, de certa maneira, da con
juga<;ao entre os valores do indivfduo e as condi<;6es de trabalho, devendo 
aceitar-se que ha 2 formas possiveis de a aumentar: mudando a pessoa ou mudan
do o trabalho. 

E importante notar segundo este autor que enquanto nao ha conflito 
fundamental de interesses, entre empregado e empregador, as suas prioridades 
nunca sao identicas. Do ponto de vista do empregado a sua propria J. S. e urn 
fim em si mesma, ainda que a satisfa<;ao do empregador tenha urn significado 
parcial para este fim. Para o empregador, a sua propria satisfa<;ao e urn fim em 
si mesma, ainda que a satisfa<;ao do empregado seja uma parte significativa 
para este fim. 

Ambos, empregado e empregador, querem encontrar a sua satisfa<;ao com 
a ajuda do outro; mas muitfssimas vezes nao vislumbram que cada urn deve 
dar ao outro alguma coisa em troca para obter algo tambem. Todavia ha varia<;ao 
naquilo que, quer urn quer outro, podem querer e oferecer, consoante a natureza 
do individuo e da organiza<;ao, em presen<;a. Assim, por exemplo, as organiza<;6es 
e servi<;os da administra<;ao publica (A.P.) muitas vezes compensam o trabalho 
rotineiro, insipido, estupido, burocratico, repetitivo e mal pago, com algumas 
vantagens ou alguns beneffcios paralelos, alguma flexibilidade de assiduidade 
e com seguranGa no emprego, e, enquanto estes servi<;os nao fa<;am os empre
gados trabalhar muito, e possivel mante-los na organiza<;ao (Locke, 1984) e 
assim a insatisfa<;ao nao tem as mesmas consequencias que tera em servi<;os 
privados. Por outro lado, tambem o "momento" e a "situa<;ao" politica, social 
e economica bern como a situa<;ao pessoal e familiar, tern uma enorme relevancia 
por qualquer op<;ao nas consequencias. 

A partir dos estudos de Hawthorne, a satisfa<;ao passou a ser vista a partir 
de urn duplo interesse, se bern que as inumeras pesquisas que tern sido levadas 
a cabo nao tenham validado as relaG6es causais com outras variaveis organi
zacionais e portanto tenha havido alguma tendencia para por em causa o seu 
valor. No entanto, manteve-se o interesse na questao da produtividade (de 
interesse para a organiza<;ao), talvez o mais visivel e imediatamente apreensivel 
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e na questao da realiza<;ao pessoal (de interesse para o trabalhador). Tal situa<;ao 
deve-se concerteza a uma conjuga<;ao de dificuldades, de que sao exemplo, a 
complexidade do problema, a dificuldade de conceptualiza<;ao e a falta de 
rnodelos consistentes e bern assim a dificuldade de a medir. 

E e por isso que alguns autores referem que "Quer se trate de uma emo<;ao 
(Locke) quer se trate de urna atitude (Schneider) a satisfa<;ao e urn construto que 
visa dar conta de urn estado emocional positivo ou de uma atitude positiva face 
ao trabalho e as experiencias em contexto de trabalho e por isso para o seu 
estudo deveria assim haver uma proximidade entre o estudo da satisfa~ao no 
trabalho e as teorias da emo<;ao ou das teorias das atitudes "(Vala, J. et ass., 
1994: 110). Qualquer dos autores que se tern preocupado com a questao da 
satisfa<;ao nao e alheio ou distrafdo sobre as suas consequencias; assim todos 
referem que na importancia do seu estudo assentarn as consequencias, de que 
sao exemplo, para o indivfduo - felicidade; para a organiza<;ao - absentismo, 
produtividade, envolvimento, integra<;ao, harmonia; e para a sociedade - coesao 
social. Por isso a este respeito, convem fazer uma breve referenda aquilo que os 
diversos autores considerarn o oposto da satisfa<;ao - a insatisfa<;ao. 

Desde logo, a expressao contida na obra do autor pioneiro, R. Hoppock e 
dernonstrativa do seu relevo na vida dos trabalhadores e elucidativa sobre a 
irnportancia do seu estudo. A prop6sito daquilo que causa a insatisfa<;ao, diz
-nos o autor que" uma das melhores rnaneiras para come<;ar, e observar a dife
ren<;a entre os trabalhadores satisfeitos e insatisfeitos" (Hoppock, R., 1935: 35). 
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