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RESUMO 

 

As recompensas são utilizadas pelas organizações para atrair novos talentos, 

reter, motivar e satisfazer os seus trabalhadores. O presente estudo tem como principal 

objetivo identificar o tipo de recompensa (monetária ou não monetária) que mais 

influencia a motivação dos trabalhadores. 

A amostra foi constituída por 312 trabalhadores angolanos de diferentes 

empresas à qual foi aplicado o questionário de Motivação e Satisfação no Trabalho 

desenvolvido por De Beer (1987) com 7 subescalas: Pagamento, Promoção, Condições 

de Trabalho e Benefícios (recompensas monetárias), Conteúdo do Trabalho e 

Reconhecimento (recompensas não monetárias) e Geral (motivação e satisfação no 

trabalho). 

No que concerne à influência das recompensas na motivação e na satisfação dos 

trabalhadores angolanos, os resultados demonstram que as recompensas monetárias 

influenciam mais do que as recompensas não monetárias.  

 

 

Palavras – Chave: Recompensas, Motivação, Satisfação no Trabalho, Angola. 
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ABSTRACT 
 

The rewards are used by organizations to attract talent, retain, motivate and 

satisfy their employees. This study's main objective is to identify the type of reward 

(monetary or non-monetary) that most influences the motivation of workers. 

The sample consisted of 312 Angolan workers from different companies to 

which we applied the questionnaire Motivation and Job Satisfaction developed by De 

Beer (1987) with 7 subscales: Payment, Promotion, Working Conditions and Benefits 

(monetary rewards), Work Content and Recognition (non-monetary rewards) and 

General (motivation and job Satisfaction). 

Regarding the influence of rewards on motivation and satisfaction of Angolan 

workers, the results demonstrate that monetary rewards influence more than the non-

monetary rewards. 

 

 

Key-words: Rewards, Motivation, Job Satisfaction, Angola. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Dentro de uma organização, os recursos humanos são aqueles que asseguram a 

sua vantagem competitiva e as suas atividades garantem deste modo o seu 

desenvolvimento. Portanto, é necessário que as organizações se preocupem com a 

motivação e satisfação dos seus colaboradores para que estes se tornem mais 

produtivos, criativos, inovadores e alcancem altos níveis de desempenho tornando-se 

mais rentáveis para a própria organização. 

 Após um longo período de guerra civil, Angola procura apostar no seu 

desenvolvimento ao investir na qualidade dos seus recursos humanos, é por este motivo 

que as empresas angolanas procuram novas formas de motivar e satisfazer os seus 

colaboradores, para que possam melhorar o seu desempenho e entrarem no mercado 

competitivo angolano. Por esta razão, uma das formas utilizadas pelas empresas 

angolanas para motivar os seus colaboradores é a atribuição de recompensas. 

 Ao longo dos anos, vários estudos foram realizados com o objetivo de relacionar 

as recompensas com a motivação dos trabalhadores (e.g., Roberts, 2005; Danish e 

Usman, 2010; Zani, Rahim, Junos, Samanol, Ahmad, Merican, Saad, Ahmad, 2011). 

Tanto quanto é do conhecimento da autora ainda não foi estudada esta relação no 

contexto de uma realidade angolana. 

No entanto, a literatura é contraditória no que diz respeito ao tipo de recompensa 

que mais influencia a motivação dos trabalhadores. Para alguns investigadores as 

recompensas extrínsecas são as mais motivadoras, para outros as recompensas 

intrínsecas têm mais influência na motivação dos trabalhadores. As recompensas 

extrínsecas estão associadas a meios monetários sendo denominadas também por 

recompensas monetárias. As recompensas intrínsecas não estão associadas a meios 

monetários e denominam-se recompensas não monetárias (Armstrong e Murlis, 2004; 

Hijazi, Anwar e Mehboob, 2007; Malik, Danish e Usman, 2010).  

 De forma a contribuir para a literatura existente e fornecer informações que 

poderão ser úteis para as empresas em Angola, o principal objetivo deste trabalho é 

identificar o tipo de recompensa (monetária ou não monetária) que mais influencia a 

motivação dos trabalhadores em Angola. O presente estudo tem ainda como objetivos: 
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 Determinar o impacto das recompensas na motivação e satisfação dos 

trabalhadores; 

 Determinar o impacto das variáveis demográficas (género, idade, estado civil, 

habilitações literárias e nível de experiência) sobre a motivação e satisfação dos 

trabalhadores; 

 Identificar os fatores que contribuem para a motivação e satisfação no trabalho. 

 

O presente estudo está organizado em cinco capítulos distintos. O primeiro 

capítulo é a introdução ao estudo e o segundo a revisão de literatura. O terceiro capítulo 

está destinado a apresentar a metodologia utilizada e o quarto capítulo os resultados 

obtidos com a pesquisa. O quinto capítulo apresenta as conclusões, limitações do estudo 

e recomendações para investigações futuras.   

 

 

 

 

 

 

 

“Para um grande esforço, uma grande recompensa.” 

Salústio 
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CAPÍTULO I – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 RECOMPENSAS 

Recompensas são todos os caminhos e meios através dos quais os funcionários 

são compensados em troca da sua contribuição para o alcance dos objetivos da 

organização (Hijazi, Anwar e Mehboob, 2007). São dadas às pessoas com a intenção de 

manter ou melhorar o comportamento desejado (Geller, 2006). 

Sousa, Duarte, Sanches e Gomes (2006) definem os sistemas de recompensas 

como sendo um conjunto de princípios e diretrizes que a empresa define relativamente 

aos seus colaboradores, em matéria de retribuições, quer seja de natureza material ou 

imaterial, em contrapartida do trabalho realizado.  

Para Armstrong (1988) o sistema de recompensas deve ser competitivo 

externamente, equitativo internamente e capaz de fornecer recompensas compatíveis 

com o desempenho. Armstrong e Brown (2006) ainda reforçam que o sistema deve ser 

construído com base nos valores de justiça, equidade, consistência e transparência. 

O primeiro passo da conceção de um sistema de recompensas para uma 

organização é focar os comportamentos tanto individuais como organizacionais, que são 

necessários para que a organização seja bem-sucedida (Lawler, 1990). 

Wilson (1994, citado por Roberts, 2005) argumenta que um sistema de 

recompensas precisa de ter um impacto positivo no comportamento e por isso é 

necessário que as recompensas sejam significativas e valiosas para os indivíduos, 

fundamentadas nos objetivos e metas atingíveis, abertas à participação de todos, 

apresentem um equilíbrio entre aspetos intrínsecos e extrínsecos, ou seja, entre 

condições do ambiente de trabalho e satisfação das necessidades e desejos individuais, 

sem ter por base a competitividade no local de trabalho. 

A maioria dos sistemas de recompensas são planeados com a crença de que o 

dinheiro motiva os funcionários e uma maior recompensa pode melhorar o desempenho 

(Lawler, 1971 citado por Markova e Ford, 2011). 

 Todos os sistemas de recompensas têm como principais objetivos atrair, reter e 

motivar os trabalhadores (Roberts, 2005). Nesta mesma linha de pensamento, Lawler III 

(2003) enumera os impactos que os sistemas de recompensas têm na eficácia 
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organizacional: atração e retenção de funcionários, motivação para o desempenho e para 

o desenvolvimento de competências, efeitos culturais, reforço de estrutura e de custos. 

  Para Camara, Guerra e Rodrigues (2007) os sistemas de recompensas para além 

de atrair, reter e motivar os profissionais, devem ser financeiramente sustentáveis e 

percebidos como justos pelos destinatários, como também frisam Sousa et al., (2006) 

devem reforçar o papel e estatuto de cada um dos níveis da hierarquia da empresa, 

permitindo uma distinção dos mesmos.  

 Através das teorias da motivação de Maslow (1943) e de Herzberg (1959), que 

serão abordadas posteriormente, Lawler (1982, citado por Camara, 2000; Camara, 

Guerra e Rodrigues, 2007) faz a distinção entre recompensas extrínsecas e intrínsecas 

(Figura 1)
1
 que no seu conjunto constituem os componentes essenciais de um sistema de 

recompensas, como podemos ver na Figura 2
1
 em anexo (Armstrong e Murlis, 2004). 

Elas podem ser atribuídas consoante a categoria profissional, antiguidade, níveis de 

responsabilidade, desempenho, potencial, resultados individuais/coletivos e mercado de 

trabalho (Sousa et al., 2006).                  

 As recompensas extrínsecas ou monetárias são aquelas dadas aos funcionários 

quando o seu nível de desempenho e produtividade aumenta (Malik, Danish e Usman, 

2010). São dadas em termos monetários tendo grande valor (Hijazi, Anwar e Mehboob, 

2007). Estas recompensas também são denominadas de transacionais, pois são dadas em 

resultado de uma transação entre o empregador e o empregado como retorno dos seus 

serviços (Hijazi, Anwar e Mehboob, 2007) e podem ter a forma de salário, incentivos, 

benefícios e símbolos de status (Sousa et al., 2006). 

 As recompensas intrínsecas ou não monetárias são aquelas que surgem do 

trabalho em si e do ambiente de trabalho e não têm qualquer valor monetário. Incluem 

reconhecimento, responsabilidade, trabalho significativo, autonomia, oportunidade de 

usar e desenvolver competências, progressão na carreira, qualidade de vida no trabalho 

e equilíbrio trabalho/família. Também são denominadas de recompensas relacionais, 

pois têm mais ênfase na aprendizagem, desenvolvimento e experiência profissional dos 

trabalhadores (Hijazi, Anwar e Mehboob, 2007). As recompensas intrínsecas resultam 

diretamente e naturalmente do comportamento do indivíduo ou dos resultados do 

trabalho (Aworemi, Abdul-Azeez e Durowoju, 2011). 

                                                             
1
 Para visualizar as figuras deve consultar o Anexo 1. 
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Locke e Latham (1990a) apresentam outra classificação para as recompensas 

dadas pelas organizações: as recompensas contingentes e as recompensas não 

contingentes. As recompensas contingentes são aquelas atribuídas sob um sistema de 

mérito, dependem de como uma tarefa foi bem realizada e incluem aumentos de salário, 

promoções e reconhecimento. E as recompensas não contingentes são aquelas que não 

dependem da medida em que a tarefa foi realizada e incluem o salário base, benefícios, 

prémios de antiguidade, segurança no trabalho, etc. 

 

 As organizações utilizam as recompensas sejam elas monetárias ou não 

monetárias com o principal objetivo de atrair, reter e motivar os profissionais. As 

recompensas incentivam os trabalhadores a melhorar o seu desempenho de forma a 

alcançar os objetivos tanto individuais como organizacionais. 

 

 

1.2 TEORIAS DA MOTIVAÇÃO 

 A motivação representa os processos psicológicos que causam excitação, direção 

e persistência de ações voluntárias que são dirigidas para metas (Kinicki e Kreiner, 

2006). É uma força interior que impulsiona o indivíduo a atingir os objetivos pessoais e 

organizacionais (Ali e Ahmed, 2009). 

 A motivação pode ser classificada em duas grandes categorias, motivação 

intrínseca e motivação extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que é dirigida por 

sentimentos positivos associados à boa execução de uma tarefa ou trabalho (Kinicki e 

Kreiner, 2006) e a motivação extrínseca é aquela que resulta de um reforço externo, 

como por exemplo o dinheiro (Hijazi, Anwar e Mehboob, 2007). 

Segundo Mitchell (1982) diferentes teorias propõem diferentes razões, mas 

quase todas enfatizam uma escolha individual e intencional da análise do 

comportamento. Diante da variedade de teorias da motivação, para este estudo iremos 

apenas abordar aquelas que se relacionam diretamente com as recompensas. Por esta 

razão, iremos apresentar a classificação sugerida por Bartol e Martin (1991; 1998) que 

classificaram as teorias em três grandes grupos: Teoria das Necessidades, Teorias 

Cognitivas e Teorias do Reforço. 
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TEORIA DAS NECESSIDADES 

Esta teoria argumenta que as pessoas se comportam de determinada maneira 

porque têm necessidades por realizar. É por vezes denominada de teoria do conteúdo da 

motivação, porque especifica o que motiva os indivíduos (Bartol e Martin, 1991).  

Ramlall (2004) definiu necessidades como sendo deficiências fisiológicas ou 

psicológicas que provocam o comportamento, podem ser fortes ou fracas, variam ao 

longo do tempo e espaço e são influenciadas por fatores ambientais.  

De acordo Bartol e Martin (1991; 1998) e Ramlall (2004) fazem parte das 

Teorias das Necessidades: a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow (1943), 

a Teoria da Motivação/Higiene ou Teoria dos Dois Fatores de Herzberg (1959), a Teoria 

das Necessidades Adquiridas de McClelland (1961) e a Teoria de EGR de Alderfer 

(1972). 

 

A Teoria da Hierarquia das Necessidades postula que as pessoas são motivadas a 

satisfazer as suas necessidades e que estas estão dispostas numa hierarquia e podem ser 

de natureza: fisiológica, de segurança, social, estima e autorrealização (Roberts, 2005). 

As necessidades fisiológicas situam-se no nível mais baixo da hierarquia e a 

necessidade de autorrealização ao mais alto, sendo que as necessidades de segurança, 

social e de estima ocupam o nível intermédio. Maslow (1987) argumenta que quando 

uma necessidade é satisfeita outra torna-se dominante. Ao serem relacionadas com o 

trabalho, as necessidades de Maslow assumem significados distintos (Figura 3)
2
. 

 

A Teoria da Motivação/Higiene fundamenta que para motivar as pessoas 

devemos ter em conta dois fatores: motivadores/intrínsecos e higiénicos/extrínsecos. A 

satisfação (e motivação) só irá ocorrer como resultado da utilização de fatores 

motivadores, estes incluem reconhecimento, responsabilidade, crescimento, realização e 

o trabalho em si. Os fatores higiénicos incluem condições de trabalho, supervisão, 

política da empresa, relações interpessoais, segurança no trabalho, status e salário 

(Herzberg, 1987). Os fatores motivadores aumentam a felicidade interna, estão 

preocupados com a natureza do próprio trabalho e suas consequências e os fatores 

                                                             
2
 Para visualizar a figura consulte o Anexo 1. 
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higiénicos aumentam a felicidade externa, preocupam-se com o contexto ou ambiente 

em que o trabalho tem de ser feito (LaBelle, 2005; Furnham, 1997). 

 

A Teoria das Necessidades Adquiridas identifica três necessidades importantes: 

realização, afiliação e poder. A necessidade de realização relaciona-se com a 

necessidade de trabalhar de acordo com o padrão previsto e de ter sucesso (Bilhim, 

2004). A necessidade de afiliação descreve a necessidade de interação social, amor e 

carinho (Gorden, 2002). A necessidade de poder é definida como a necessidade de 

controlar e influenciar os outros (Armstrong, 1988). 

 

 A Teoria de EGR estabelece um conceito para as necessidades humanas 

relevantes para os contextos organizacionais (Porter, Bigley e Steers, 2003). Combina 

as cinco necessidades de Maslow em três necessidades (Figura 4)
3
: existência, 

relacionamento e crescimento. A necessidade de existência refere-se aos requisitos 

materiais básicos. A necessidade de relacionamento refere-se ao desejo de manter 

relações interpessoais. A necessidade de crescimento refere-se ao desejo intrínseco de 

desenvolvimento pessoal (Robbins, 2005). 

 

TEORIAS COGNITIVAS 

As teorias cognitivas são chamadas por vezes de teorias de processo, pois elas se 

concentram no processo de pensamento associado à motivação (Bartol e Martin, 1991). 

Dentro das teorias cognitivas (Bartol e Martin, 1991, 1998) podemos encontrar a Teoria 

das Expectativas de Vroom (1964), a Teoria da Equidade de Adams (1965) e a Teoria 

do Estabelecimento de Objetivos de Locke e Latham (1968). 

 

Na Teoria das Expectativas existem três componentes mentais que instigam e 

direcionam o comportamento: a valência, a instrumentalidade e a expectativa. Vroom 

(1964, citado por Locke e Latham, 1990a; Ramlall, 2004; Shiraz, Rashid, e Riaz, 2011) 

definiu a expectativa como a crença que o esforço conduz ao desempenho, a 

instrumentalidade como a crença que o desempenho levará às recompensas e a valência 

como a orientação emocional que as pessoas têm face aos resultados.  

                                                             
3
 Para visualizar a figura consulte o Anexo 1. 
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A teoria da expectativa explica por exemplo, porque é que na motivação 

extrínseca um incentivo ou bónus só funciona se a ligação entre o esforço e a 

recompensa é clara e o valor da recompensa é equivalente ao esforço. Ela também 

explica porque é que motivação intrínseca decorrente do trabalho em si às vezes pode 

ser mais poderosa do que a motivação extrínseca (Armstrong e Murlis, 2004). Por 

exemplo, um funcionário sente-se motivado a despender um alto grau de esforço 

quando acredita que isto vai resultar numa boa avaliação de desempenho e que uma boa 

avaliação vai resultar em recompensas como bónus e esta por sua vez irá satisfazer as 

suas metas (Robbins, 2005). 

 

A Teoria da Equidade pressupõe que os indivíduos valorizam e procuram manter 

uma relação de troca justa entre aquilo que dão (inputs – esforço, educação, experiência, 

competência e formação) e o que recebem da organização (resultados – aumentos 

salariais, benefícios, reconhecimento, símbolos de status), isto é, as pessoas trocam os 

seus serviços por pagamentos, sendo essa noção de justiça determinada sobretudo por 

processos de comparação social com colegas ou com outros referentes relevantes 

(Santos, Costa, Passos, Ramalho e Caetano, 2009; Ramlall, 2004). 

 

A Teoria de Estabelecimento de Objetivos baseia-se na crença de que tanto a 

autoeficácia e o compromisso com o objetivo influenciam o desempenho na tarefa 

(Greenberg e Baron, 2008). O estabelecimento de objetivos é um processo de 

desenvolvimento, negociação e formalização das metas ou objetivos que um empregado 

é obrigado a atingir (Furnham, 1997). É importante que os objetivos sejam específicos, 

mensuráveis, desafiadores, atingíveis, relevantes para a organização e realizados num 

período de tempo específico (Islam e Ismail, 2008). 

 

 TEORIA DO REFORÇO 

 Segundo Perry, Mesch e Paarlberg (2006, citados por Boachie-Mensah e 

Dogbe, 2011), a Teoria do Reforço formulada por Skinner, constata que há uma relação 

direta entre um comportamento alvo desejado (e.g., desempenho) e as suas 

consequências (e.g., pagamento), isto é, o pagamento pode ser utilizado para reforçar o 

comportamento desejado – o aumento do desempenho do funcionário.  
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 Esta teoria reside na Lei do Efeito que afirma que os comportamentos que têm 

consequências agradáveis ou positivas são mais propensos de serem repetidos, ao 

contrário dos comportamentos que tem consequências desagradáveis ou negativas que 

não serão repetidos (Bartol e Martin, 1991). 

 De acordo com a teoria do reforço o nosso comportamento pode ser explicado 

por consequência do ambiente, portanto não é necessário olhar para as explicações 

cognitivas. Esta teoria é uma antítese às teorias cognitivas, uma vez que ela não se 

relaciona com o processo do pensamento humano (Islam e Ismail, 2008). Embora esta 

teoria ignore o estado interior do indivíduo centra-se sobre as consequências do 

comportamento e fornece uma compreensão para o comportamento humano (Schultz, 

Bagraim, Potgieter, Viedge e Werner, 2003 citados por Adams, 2007). 

 

 TEORIA DA AVALIAÇÃO COGNITIVA 

 Fora da classificação das teorias sugeridas por Bartol e Martin (1991; 1998) 

anteriormente referidas, podemos falar da Teoria da Avaliação Cognitiva de Deci e 

Ryan (1985) que constata que os sentimentos de competência bem como os de 

autonomia são importantes para a motivação intrínseca (Gagné e Deci, 2005). Segundo 

esta teoria, os indivíduos estão menos motivados com as atividades nas quais são 

recompensados extrinsecamente (Deci, 1972; Deci, Koestner e Ryan, 1999 citados por 

Markova e Ford, 2011). 

 

 As teorias da motivação têm como finalidade explicar o comportamento dos 

indivíduos face a determinadas situações e dependem de determinados fatores, entre 

eles, as recompensas que iremos abordar posteriormente.  

 

 

1.3 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

O termo satisfação no trabalho tem sido utilizado para se referir às atitudes 

afetivas ou orientações por parte dos indivíduos face aos seus trabalhos (Lawler III, 

1983), que inclui o trabalho em si, relações no trabalho, as interações no local de 

trabalho, as características pessoais e recompensas (Schultz et al., 2003, citados por 

Adams, 2007). Para Locke (1976, citado por Igalens e Roussel, 1999; Saari e Judge, 

2004) a satisfação no trabalho é um estado emocional positivo  ou agradável resultante 
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da avaliação do próprio trabalho ou das experiências de trabalho. Ela exprime uma 

avaliação, positiva ou negativa, que os indivíduos fazem relativamente aquilo que 

recebem da organização (Miceli e Lane, 1991 citados por Santos et al., 2009). 

Os níveis de satisfação ou insatisfação são diretamente proporcionais ao bom ou 

mau desempenho, isto é, a insatisfação do funcionário pode levar a um mau 

desempenho (Zaidi e Abbas, 2011). O aumento da satisfação no trabalho pode reduzir o 

turnover dos funcionários, o absentismo e as queixas dos funcionários, mas não resulta 

necessariamente no aumento da produtividade (Armstrong, 1988).  

A satisfação com as recompensas tem sido considerada como um dos aspetos 

mais importantes na satisfação com trabalho (Jackson e Corr, 2002 citados por Santos et 

al., 2009). Ela pode ser considerada como fator crítico para as organizações atingirem 

os seus objetivos com as políticas de compensação, como por exemplo, a retenção dos 

colaboradores e a motivação (Santos et al., 2009).  

A satisfação no trabalho deriva do significado do trabalho para funcionários, 

assim como atribuir recompensas oferecidas (Locke e Latham, 1990a). Pode ser 

determinada pelos funcionários através das perceções de equidade com recompensas 

recebidas (Porter e Lawler, 1968 citados por Ramlall, 2004). Se assumirmos que 

recompensas causam satisfação, e que em alguns casos, o desempenho produz 

recompensas, então é possível que a relação encontrada entre a satisfação e o 

desempenho surja através da ação de uma terceira variável, as recompensas (Lawler e 

Porter, 1967 citados por Lawler III, 1983). No modelo da expectativa, a satisfação é um 

resultado do desempenho, não uma causa do mesmo como é frequentemente 

considerada. A satisfação é muito influenciada pelas recompensas reais que uma pessoa 

recebe, naturalmente, a organização tem uma quantidade considerável de controlo sobre 

elas (Lawler III, 1983). 

Satisfação no trabalho não é o mesmo que motivação no trabalho, embora sejam 

termos claramente ligados (Shiraz, Rashid e Riaz, 2011). A satisfação influencia 

indiretamente a motivação, no entanto, a satisfação que surge com as recompensas para 

o desempenho reforça a crença que existe uma ligação entre o desempenho, o esforço e 

as recompensas para os trabalhadores (Beer, Spector, Lawrence, Mills e Walton, 1984). 

 Como foi acima referido, Herzberg com a sua teoria dos dois fatores foi um dos 

primeiros a explicar a satisfação no trabalho, considerando que os fatores motivadores 

conduzem à satisfação e a sua ausência levam à insatisfação, por outro lado a ausência 
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dos fatores higiénicos causam insatisfação, mas a sua presença não costuma por si só, 

ser a causa de satisfação (Rocha, 2006). 

O sentimento de satisfação no trabalho pode reforçar o compromisso e lealdade 

dos funcionários com a organização, que atualmente é muito importante, pois todas as 

empresas procuram obter vantagem competitiva especialmente através dos seus recursos 

humanos (Galanou, Georgakopoulos, Sotiropoulos e Dimitris, 2010). 

Relativamente às abordagens da satisfação, elas podem ser classificadas como 

situacionais, disposicionais e interacionistas (Cohrs, Abele e Dette, 2006).  

De acordo com as abordagens situacionais, a satisfação no trabalho reflete as 

características no trabalho, sendo que as características mais favoráveis conduzem a 

maior satisfação no trabalho. O Modelo das Características do Trabalho de Hackman e 

Oldham é um exemplo proeminente da abordagem situacional, que afirma que a 

satisfação no trabalho depende de cinco características: identidade da tarefa, significado 

da tarefa, variedade da tarefa, autonomia e feedback (Cohrs, Abele e Dette, 2006; 

Hackman e Oldham, 1976). 

As abordagens diposicionais determinam que a satisfação no trabalho é uma 

função das disposições individuais, por isso, alguns indivíduos podem ter maior 

satisfação do que outros, independentemente das condições de trabalho (Cohrs, Abele e 

Dette, 2006).  

As abordagens situacionais e disposicionais não se excluem mutuamente, pelo 

contrário, ambas estão integradas nas abordagens interacionistas (Cohrs, Abele e Dette, 

2006). Um exemplo de abordagem interacionista é a Teoria da Discrepância. Esta teoria 

sustenta que a satisfação é determinada pelas diferenças entre recompensas que a pessoa 

recebe e outro nível de recompensas, isto é quando o que recebe é inferior surge a 

insatisfação (Neves, 1998).  

 

A satisfação no trabalho é uma avaliação feita pelo próprio indivíduo do seu 

trabalho e está diretamente relacionada com as recompensas na medida em que elas 

servem de fator de avaliação do trabalho dos funcionários para a organização. 
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1.4 DESEMPENHO NO TRABALHO E MOTIVAÇÃO 

 As organizações estão sob constante pressão para aumentar e melhorar o seu 

desempenho, elas percebem que existe uma relação de interdependência entre o 

desempenho organizacional e o desempenho dos funcionários (Roberts, 2005). 

O desempenho do capital humano dentro de uma organização conduz ao sucesso 

ou fracasso da organização. Assim, as organizações devem perceber que só com uma 

gestão adequada deste recurso é que a organização terá sucesso (Hellriegel, Jackson, 

Slocum, Staude, Amos, Klopper, Louw, Oosthuizer, 2004 citados por Adams, 2007). 

O desempenho no trabalho é o resultado da motivação e da capacidade dos 

trabalhadores (La Motta, 1995 citado por Roberts, 2005). De acordo com Wilson (1994 

citado por Roberts, 2005), o processo de gestão de desempenho é um dos elementos 

principais do Total Reward System, que é o agente de ligação entre recompensas diretas 

e a verdadeira performance. O Total Reward System tem como objetivo maximizar o 

impacto das recompensas sobre a motivação, envolvimento no trabalho e compromisso 

para com a organização e ainda inclui todos os tipos de recompensas (Armstrong e 

Brown, 2006). 

A gestão do desempenho deve ser implementada nas organizações para alcançar, 

entre outros, os seguintes objetivos: (1) Permitir a implementação da estratégia; (2) 

Conduzir a mudança de cultura; (3) Permitir a ligação com os outros sistemas de 

recursos humanos, tais como remuneração, gestão da carreira; (4) Criar clima de 

motivação (Gofton, 1998, citado por Roberts, 2005; Meyer e Kirsten, 2005, citados por 

Adams, 2007). 

Lawler (2003 citado por Adams, 2007) argumenta que para além dos 

trabalhadores estarem motivados é necessário que eles possuam competências 

essenciais, que lhes possibilitem melhorar o seu desempenho. Para uma recompensa 

motivar o desempenho, o nível de desempenho que conduz à recompensa tem de ser 

visto como realizável. O aumento da motivação resulta em mais esforço e melhoria do 

desempenho (Armstrong, 1988). 

Outra questão importante levantada é que as organizações devem, 

periodicamente, avaliar se o desempenho dos funcionários ainda está em linha com os 

objetivos da empresa e o sistema de recompensas. Por esta razão, os melhores 
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programas de recompensas e reconhecimento estão ligados a metas que estão por sua 

vez ligadas à visão e à estratégia da empresa (Roberts, 2005). 

 

O bom desempenho dos funcionários está associado a motivação no trabalho que 

é visto como o principal fator para que uma organização tenha sucesso, por este motivo 

as organizações devem avaliar o desempenho para que esteja em concordância com os 

objetivos da organização. 

 

 

1.5 RECOMPENSAS COMO FATOR DE MOTIVAÇÃO 

Os recursos humanos são considerados os mais importantes de uma organização 

na medida em que proporcionam vantagem competitiva para a mesma em relação a 

outros recursos e são considerados o principal diferenciador entre as organizações 

(Danish e Usman, 2010; Galanou et al, 2010). 

Frederick Taylor (1967, citado por Locke e Latham, 1990b) foi o fundador da 

Administração Científica e pioneiro na defesa do uso de sistemas de incentivos como 

forma para motivar os funcionários. O modelo teórico (Figura 5) apresentado por Zaidi 

e Abbas  (2011) explica a relação das recompensas com a motivação. 

 

Figura 5 - Modelo Teórico 

Recompensas 

Monetárias

Recompensas

Não 

Monetárias

Recompensas

Mais foco no 

trabalho

Mais esforço

Mais 

determinação

Satisfação

Motivação 

no Trabalho

 

Fonte: Zaidi e Abbas (2011) 

 

As recompensas representam um papel fundamental para determinação do 

desempenho no trabalho e estão associadas ao processo de motivação (Danish e Usman, 

2010). As organizações geralmente atribuem recompensas e compensam os seus 

funcionários para aumentar o seu nível de motivação, desempenho e produtividade 

(Hijazi, Anwar e Mehboob, 2007). No contexto organizacional, a motivação ocupa um 

papel essencial, ela assegura o sucesso organizacional através das pessoas, que são o 
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coração da organização (Zani et al., 2011). A motivação dos funcionários é a chave para 

a eficácia global de uma organização (Boachie-Mensah e Dogbe, 2011). Os gestores de 

qualquer organização devem utilizar a motivação como a ferramenta que os irá ajudar a 

melhorar o desempenho dos seus funcionários permitindo desta forma o alcance dos 

objetivos da organização (Nawab, Bhatti e Shafi, 2011).  

Para assegurar o sucesso das ferramentas motivacionais, é importante considerar 

a singularidade da situação e a diversidade do grupo em questão (Khan, Farroq e Ullah, 

2010), pois a motivação das pessoas não é uma constante, varia com a idade, 

escolaridade, experiência, aspirações e o nível da organização (Mundhra, 2010). Os 

trabalhadores motivados estão mais dispostos a compartilhar informações com os seus 

colegas e assim gerar mais conhecimento para toda a organização (Markova e Ford, 

2011). A motivação é um fator que ajuda as organizações a obter o melhor dos seus 

funcionários e isto pode ser obtido através de um sistema de recompensas para os 

funcionários (Zaidi e Abbas, 2011). 

Beer et al. (1984, citados por Khan, Farroq e Ullah, 2010) acentuam que se por 

um lado as organizações esperam que os funcionários sigam as regras e regulamentos, 

trabalhem de acordo às regras estabelecidas, por outro os funcionários esperam boas 

condições de trabalho, remuneração e tratamento justo, carreira, poder e participação 

nas decisões. 

Para muitos líderes empresariais a melhor forma de motivar os seus funcionários 

é através da atribuição de recompensas monetárias, o que levou à criação de inúmeros 

programas de bónus, etc. Para outros líderes, estes incentivos financeiros prejudicam as 

relações a longo prazo criando e estimulando desta forma a competição interna 

(Strickler, 2006). Motivar os trabalhadores com recompensas extrínsecas pode ser muito 

dispendioso, principalmente se a recompensa extrínseca for dinheiro. Para Pink (2009, 

citado em Maccoby, 2010) o que realmente motiva os trabalhadores são as recompensas 

intrínsecas, pois os indivíduos exercem um poder sobre as tarefas em que estão 

envolvidos ao contrário das recompensas extrínsecas, que diminuem o desempenho do 

indivíduo na resolução dos problemas. 

Se para atrair, motivar e reter funcionários, os gestores utilizam tanto 

recompensas monetárias como também recompensas não monetárias, então é um erro 

concluir que, as recompensas monetárias não são importantes (Rynes, Gerhart e 

Minette, 2004). As recompensas não monetárias são dadas para aumentar o impacto das 
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recompensas monetárias, mas também têm a sua importância e significado a fim de 

manter os trabalhadores mais motivados e produtivos (Hijazi, Anwar e Mehboob, 

2007). 

Maccoby (2010) sugere que para motivar uma equipa os líderes devem ter em 

conta os 4 Rs: responsabilidade, relacionamentos, recompensas e razões. Para ele é de 

extrema importância colocar as pessoas em situações de responsabilidade, garantir que 

os relacionamentos entre os membros da equipa sejam saudáveis, recompensar a equipa 

quando o seu desempenho for um sucesso e reconhecer de forma excecional o trabalho 

de todos, dar mais razões para eles trabalharem mais e deste modo terá uma equipa 

motivada. 

Muitas teorias da motivação enfatizam que as recompensas intrínsecas como 

sendo o fator central para o processo de motivação, enquanto as recompensas 

extrínsecas são muitas vezes vistas como necessárias, mas não suficientes (Shiraz, 

Rashid e Riaz, 2011). 

As recompensas e a punição são faces da mesma moeda, isto é, têm o efeito 

punitivo, pois são manipuladoras. As recompensas como punição minam a motivação 

intrínseca, por exemplo, quanto mais se salientar o que se pode ganhar com um bom 

trabalho, menos interessados estarão os trabalhadores pelo trabalho em si (Kohn, 1993). 

Os funcionários querem ser tratados e recompensados de forma justa e 

equitativa, independentemente da sua idade, sexo, etnia, incapacidade, orientação sexual 

ou outras categorias definidas (Ramlall, 2004). A distribuição injusta de recompensas 

pode levar a menores níveis de desempenho dos funcionários, a altos níveis de turnover 

e absentismo como também um a péssimo desempenho organizacional (Galanou et al., 

2010).  

 

Para Rynes, Gerhart e Minette (2004), o salário não é o único motivador e nem o 

principal motivador de todos. É o incentivo mais poderoso e influente e sempre foi 

utilizado para motivar os funcionários nas organizações. É a garantia mais importante e 

que melhor atende às necessidades imediatas, pois ajuda as pessoas a sobreviver, 

tornando-se desta forma o principal objetivo para as pessoas trabalharem (Zani et al., 

2011; Hong, Yang, Wang, Chiou, Sun, e Huang, 1995). 

A maioria dos estudos aponta o salário como um fator motivador, mas apenas 

por um curto período de tempo. Para Zani et al. (2011) a melhor maneira de motivar os 
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funcionários é através de incentivos não financeiros, tais como elogios e 

reconhecimento, que têm um valor significativo intrínseco para os funcionários. 

 O estudo realizado por Islam e Ismail (2008) comprovou que o salário é o fator 

que mais motiva os trabalhadores malaios. O dinheiro é visto como um símbolo de 

status, poder e estima na sociedade (Beer et al., 1984).  

Com a finalidade de descobrir até que ponto os salários influenciavam a 

motivação e satisfação dos trabalhadores em algumas empresas no Brasil, Pinto (2011) 

concluiu que o salário pago não influenciava a motivação e satisfação dos inquiridos. 

Herzberg (1957 citado por Armstrong e Murlis, 2004) afirmou que o salário é 

chamado de fator de higiene, pois serve como um potencial de fator de insatisfação se 

não estiver presente em quantidades apropriadas, mas não como potencial fator de 

satisfação ou motivador positivo. 

 O salário pode influenciar negativamente o desempenho se não corresponder aos 

esforços aplicados ou se for pago de forma desigual entre os trabalhadores (Adams, 

1965 citado em Pinto, 2011). Pode ser a chave para atrair as pessoas a aderir a uma 

organização, embora as oportunidades de trabalho, de progressão na carreira e reputação 

da organização também são considerados como fatores de atração e retenção. 

(Armstrong e Murlis, 2004) 

 Com base nos inquéritos aplicados no seu estudo, Martocchio (1998 citado por 

Roberts, 2005) verificou os diferentes significados do dinheiro para as pessoas: é visto 

como uma recompensa pelo trabalho bem feito e uma obrigação da empresa para com 

os funcionários, um meio para apoiar a si e à sua família; um símbolo de status, uma 

armadilha - quanto mais se faz mais se gasta e mais se precisa e é um meio de 

classificação das pessoas. 

Segundo Furnham (2006) os psicólogos apresentam quatro razões que justificam 

que o dinheiro pode causar mais insatisfação do que satisfação: (1) Existe uma relação 

entre salário e desempenho, isto não é e nem nunca foi verdade – uma baixa 

remuneração pode conduzir a um baixo nível de satisfação e motivação, mas nunca o 

contrário; (2) O que motiva não é o salário total, mas o salário comparativo, por 

exemplo se há um aumento do seu salário e o mesmo acontece em comparação com aos 

seus colegas, logo não há mudança no meu comportamento, é necessário pagar as 

pessoas de forma justa e equitativa para que não se desmotivem; (3) O salário não é 

tudo, muitas pessoas ficam felizes com mais tempo de folga, mais segurança no 
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emprego do que mais dinheiro; (4) O aumento salarial implica mais gastos e mais 

impostos para pagar. 

 O salário é, obviamente, o principal incentivo, pois sem ele poucos funcionários 

trabalhariam, mas o salário apenas não é suficiente para motivar um elevado 

desempenho (Latham e Locke, 1983). 

 

 Apesar da discordância dos teóricos da motivação sobre quais recompensas têm 

maior influência na motivação dos trabalhadores, todos concordam que 

independentemente da sua natureza as recompensas motivam os trabalhadores.  

 

 

1.6 HIPÓTESES 

 Ao longo dos anos vários estudos foram realizados com a finalidade de descobrir 

a influência das recompensas na motivação dos trabalhadores. Através destes estudos 

poderemos elaborar as nossas hipóteses de investigação. 

Roberts (2005) ao verificar a existência da relação entre as recompensas, o 

reconhecimento e a motivação dos trabalhadores de uma empresa de seguros em Cape 

Town na África do Sul, descobriu que as dimensões do conteúdo do trabalho, 

pagamento, promoção, reconhecimento, condições de trabalho, benefícios, pessoal, 

liderança e geral (nível de satisfação com a organização) têm uma influência positiva na 

motivação e satisfação dos trabalhadores. Assim sendo formulamos a primeira hipótese: 

H1: Existe uma relação entre as recompensas (monetárias: Pagamento, Promoção, 

Condições de Trabalho e Benefícios; e não monetárias: Conteúdo do Trabalho e 

Reconhecimento) e a motivação e satisfação no trabalho (Geral). 

 

Adams (2007) verificou que as dimensões pagamento, promoção, 

reconhecimento, benefícios e pessoal explicam a variação da motivação e satisfação dos 

trabalhadores de um departamento do Governo Provincial de Western Cape na África 

do Sul. 

H2: As recompensas monetárias e não monetárias explicam a variação na motivação e 

satisfação no trabalho. 
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Khan, Farooq e Khan (2010) verificaram que os trabalhadores dos bancos 

comerciais de Kohat no Paquistão elegem a promoção como sendo o principal fator de 

motivação. Por outro lado, Aworemi, Abdul-Azeez e Durowoju (2011) identificaram as 

boas condições de trabalho e os salários como os fatores que mais influenciam a 

motivação dos trabalhadores da Nigéria. Nesta linha de raciocínio, Zaidi e Abbas (2011) 

concluíram em seu estudo que as recompensas monetárias têm mais impacto na 

motivação dos funcionários do setor de telecomunicações no Paquistão do que as 

recompensas não monetárias. Os funcionários melhores recompensados estão mais 

motivados e satisfeitos com o seu trabalho, pois as recompensas monetárias ajudam a 

satisfazer as suas principais necessidades. 

H3: As recompensas monetárias exercem mais influência na motivação e satisfação dos 

trabalhadores angolanos quando comparadas com as recompensas não monetárias. 

 

H4: Existem diferenças significativas na motivação com as recompensas (monetárias e 

não monetárias) e as variáveis demográficas (Género, Idade, Estado Civil, 

Habilitações Literárias e Nível de Experiência). 

 Devido aos diferentes papéis que assumem na sociedade, as mulheres apreciam 

mais recompensas como licença de maternidade, horário flexível e os homens preferem 

recompensas como dividendos e empréstimos (Hong, et al., 1995). 

H4a: A variável Género exerce um efeito significativo na motivação, 

nomeadamente nas recompensas que os trabalhadores angolanos recebem. 

Roberts (2005) comprovou no seu estudo que os trabalhadores com idades 

compreendidas entre os 41 e 50 anos apresentam baixos níveis de motivação e 

satisfação no trabalho em relação aos outros. 

 H4b: A variável Idade exerce um efeito significativo na motivação, 

nomeadamente nas recompensas que os trabalhadores angolanos recebem. 

 No seu estudo, Zaidi e Abbas (2011) verificaram que os solteiros estavam mais 

motivados que os casados.  

 H4c: A variável Estado Civil exerce um efeito significativo na motivação, 

nomeadamente nas recompensas que os trabalhadores angolanos recebem. 

 Existem diferenças estatísticas no que diz respeito às habilitações literárias, os 

indivíduos com um nível superior ao ensino pré-universitário estão menos motivados e 

satisfeitos do que os outros (Roberts, 2005). 
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 H4d: A variável Habilitações Literárias exerce um efeito significativo na 

motivação, nomeadamente nas recompensas que os trabalhadores angolanos recebem. 

 Também existem diferenças estatísticas em relação ao nível de experiência, os 

indivíduos que têm um nível de experiência entre 1 a 5 anos estão menos motivados em 

relação aos outros (Roberts, 2005). 

H4e: A variável Nível de Experiência exerce um efeito significativo na 

motivação, nomeadamente nas recompensas que os trabalhadores angolanos recebem. 
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CAPÍTULO II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

Este estudo foi realizado em doze empresas angolanas de diferentes ramos de 

atividade, tais como, banca, prestação de serviços e comércio. Os dados recolhidos 

decorrem na aplicação de um questionário (Anexo 2). 

 Foram enviadas, inicialmente, cartas de solicitação às empresas para aderiram ao 

estudo e após o deferimento dos pedidos, foram entregues presencialmente um total de 

340 questionários entre Abril e Junho do decorrente ano, dos quais foram recebidos 312 

questionários que se encontravam corretamente preenchidos correspondendo a uma taxa 

de resposta de 100%, sendo que 28 questionários foram excluídos por não estarem 

totalmente preenchidos. 

 Os dados recolhidos foram tratados com recurso ao software Predictive 

Analytics Software (PASW) versão 20, anterior Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS).  

 

 

2.1 DEMOGRAFIA  

Com mais de trinta anos de independência e dez anos de paz nacional, Angola 

ainda é um país em desenvolvimento e em reconstrução, contudo possui uma das 

economias que mais cresce em todo o mundo. 

Para além de se terem perdido muitas vidas durante a guerra, foram destruídas 

muitas infraestruturas como estradas, pontes, portos, aeroportos, que condicionaram a 

deslocação de pessoas e bens. Atualmente têm sido desenvolvidos projetos que visam 

melhorar as condições de vida dos angolanos através da construção de novas 

infraestruturas, habitações, saneamento básico e telecomunicações.  

Os recursos naturais, como petróleo e os diamantes, continuam a ser os grandes 

potenciadores do desenvolvimento económico do país, no entanto tem-se dado grande 

importância a outras atividades que visam potenciar o desenvolvimento tais como a 

agricultura, a pesca, a pecuária e diversas indústrias, onde muitas empresas estrangeiras 

procuram o seu espaço no mercado angolano.  

A saúde e a educação também são setores em desenvolvimento e expansão. 
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 As empresas angolanas procuram novas formas de motivar e satisfazer os seus 

trabalhadores, e um dos meios utilizados é a implementação de um sistema de 

recompensas que procure ir de encontro às expectativas do trabalhador. No entanto, 

após o contacto direto e informal, constatamos que apesar disso, em muitas empresas, o 

Departamento de Recursos Humanos apenas efetua o processamento salarial, no entanto 

é uma realidade que tem vindo a mudar ao longo do tempo. 

 Durante a realização deste trabalho sentiu-se a ausência de estudos sobre 

recompensas e motivação realizados em Angola. 

 

Dos 312 inquiridos, 154 são do género feminino (49%) e 158 do género 

masculino (51%). 

 Relativamente à idade dos inquiridos, o número de respostas foi maior no 

intervalo entre os 31 e os 40 anos de idade com 145 respostas (46,5%), seguindo-se do 

intervalo entre os 21 e os 30 anos de idade com 123 respostas (39,4%). Entre os 41 e 50 

anos obtiveram-se 25 respostas (8%), entre 51 e 60 anos 18 respostas (5,8%) e acima 

dos 61 anos de idade apenas respondeu 1 inquirido. 

 No que diz respeito ao estado civil dos inquiridos, constata-se que 146 são 

solteiros (46,8%), 123 são casados (39,4%), 36 vivem em união de facto (11,5%), 6 são 

divorciados (1,9%) e 1 inquirido é viúvo. 

 Em relação às habilitações literárias, verifica-se que 149 inquiridos possuem 

licenciatura (47,8%), 65 o ensino pré-universitário (20,8%), 49 o bacharelato (15,7%), 

19 o curso profissional (6,1%), 18 o ensino secundário (5,8%), 8 o mestrado (2,6%) e 

apenas 4 o ensino primário (1,3%). 

 Quanto ao nível de experiência na empresa, 140 inquiridos apresentam de 1 a 5 

anos de experiência (44,9%), seguidos dos 84 inquiridos que apresentam 6 a 10 anos de 

experiência (26,9%), 34 inquiridos com 11 a 15 anos (10,9%), 21 inquiridos com 21 ou 

mais anos de experiência (6,7%), 18 inquiridos com 16 a 20 anos (5,8%) e apenas 15 

com menos de um ano de experiência (4,8%).  

 

  

2.2 INSTRUMENTO 

Foi adaptado neste estudo um questionário dividido em duas partes. A primeira 

refere-se à caracterização pessoal de cada inquirido, correspondendo às variáveis 
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demográficas género, idade, estado civil, habilitações literárias e nível de experiência. A 

segunda foi constituída com base num questionário proposto por De Beer (1987) 

composto por nove subescalas: Conteúdo do Trabalho, Pagamento, Promoção, 

Reconhecimento, Condições de Trabalho, Benefícios, Pessoal, Liderança ou Supervisão 

e Geral, sendo que as subescalas Pessoal e de Liderança ou Supervisão não foram 

consideradas para a análise, porque não iriam apresentar informações relevantes para o 

presente estudo (como feito por outros investigadores e.g. Khan, Farroq e Ullah 2010; 

Zaidi e Abbas, 2011).  

O questionário
4
 é composto por 7 subescalas e 37 itens, na subescala do 

Conteúdo do Trabalho com 17 itens, Pagamento 4 itens, Promoção 3 itens, 

Reconhecimento 4 itens, Condições de Trabalho 3 itens, Benefícios 3 itens e Geral 3 

itens (Quadro 1).
5
 

Foi utilizada uma Escala de Likert de cinco pontos, que compreende 1 – 

Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não discordo nem concordo, 4 – Concordo, 5 – 

Concordo Totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Para visualizar o questionário deve consultar o Anexo 2. 

5 Para visualizar o quadro deve consultar o Anexo 3. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISE DA FIABILIDADE DA ESCALA  

 A fiabilidade de um instrumento é definida como a qualidade em garantir com 

um determinado grau de confiança a precisão das medidas efetuadas (Hill e Hill, 2005). 

A consistência interna de um instrumento baseia-se numa única aplicação do 

instrumento e foi avaliada através do Alpha de Cronbach.  

Os resultados obtidos no presente estudo mostram (Tabela 1) que todas as 

escalas apresentam índices de fiabilidade satisfatórios (acima de 0.70) à exceção das 

subescalas Benefícios (r = 0.62) e Condições de Trabalho (r = 0.37). 

 

Tabela 1 - Coeficientes de Fiabilidade 

 

  
N 

Alpha de 

Cronbach 

Conteúdo do Trabalho 
17 0,728 

Reconhecimento 
4 0,828 

Pagamento 
4 

0,747 

Promoção 
4 0,782 

Condições de Trabalho 
3 0,372 

Benefícios 
3 0,618 

Geral 
3 0,758 

 

Antes de testar as hipóteses foi efetuada uma análise fatorial para avaliar a 

validade de constructo do questionário. A análise fatorial procura identificar os 

diferentes fatores que explicam padrões de correlação entre as variáveis (Pestana e 

Gageiro, 2003). Este questionário já foi validado para a população sul - africana por 

(Prinsloo, 1996) sendo contudo a primeira vez que é aplicado à realidade angolana pelo 

que se torna pertinente confirmar a estrutura fatorial do mesmo. 

O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Bartlett são dois procedimentos 

estatísticos que permitem aferir a qualidade das correlações entre as variáveis de forma 

a prosseguir com a análise fatorial. 

O teste de KMO fornece informação relativamente ao coeficiente de correlação 

das variáveis variando entre 0 e 1, em que valores próximos de 1 indiciam coeficientes 
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de correlação fortes entre as variáveis. O resultado obtido (0,830) revela que a análise 

fatorial é boa. Relativamente ao teste de esfericidade de Bartlett obteve-se um nível de 

significância igual a 0,000 que é inferior ao alpha considerado (α=0.05), o que indica 

que existe correlação entre as variáveis. 

Embora a escala original seja composta por 7 fatores, a análise fatorial reteve 11 

fatores com eigenvalues superiores a 1 (critério de Kaiser), explicando cerca de 62,9% 

da variabilidade total dos dados. Do total de fatores encontrados 6 remetem para a 

subescala do Conteúdo do Trabalho, evidenciando diferentes facetas (interesse no 

trabalho, tomada de decisão, facilidade de execução, autocontrolo e autoconsciência), os 

restantes fatores remetem para as subescalas Reconhecimento, Pagamento, Promoção, 

Geral, Benefícios. Os itens da subescala Condições de Trabalho não apresentaram 

nenhuma consistência devido a duas possibilidades: as perguntas poderão estar mal 

estruturadas ou esta subescala não é valorizada pelos inquiridos. 

 Os resultados da análise fatorial foram consistentes com os resultados dos 

estudos anteriores (Roberts, 2005; Adams, 2007). A análise fatorial sugere a existência 

de 6 fatores consonantes com a literatura – Promoção, Conteúdo do Trabalho (e suas 

sub-dimensões), Benefícios, Pagamento, Reconhecimento e Geral. O fator Condições de 

Trabalho é pouco consistente, portanto será eliminado.   

 

 

3.2 ANÁLISE DESCRITIVA  

 A estatística descritiva descreve, de forma sumária, alguma característica de uma 

ou mais variáveis fornecidas por uma amostra de dados (Hill e Hill, 2000). Foi realizada 

a estatística descritiva para cada uma das variáveis em estudo (Tabela 2) nomeadamente 

as variáveis respeitantes às recompensas monetárias (Pagamento, Promoção, Condições 

de Trabalho e Benefícios), às recompensas não monetárias (Conteúdo do Trabalho e 

Reconhecimento), e ainda à variável Geral (Motivação e Satisfação). 
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Tabela 2 - Estatística Descritiva 
 

 

N Média 

 

D.P. 

Recompensas não 

monetárias 

Conteúdo  17 3,51 0,46 

Reconhecimento 4 3,19 0,87 

Recompensas 

monetárias 

Promoção 
3 2,78 0,93 

Pagamento 
4 2,64 0,87 

Benefícios 
3 3,50 0,80 

Condições  
3 3,38 0,68 

Motivação e 

Satisfação 
Geral 

3 3,44 1,01 

 

 
Foi calculada a média e o desvio-padrão para cada uma das variáveis, sendo que 

a variável Geral (Motivação e Satisfação) foi recodificada uma vez que os seus itens 

eram negativos (antes da recodificação quanto mais elevada a média mais insatisfeitos e 

desmotivados estariam os trabalhadores e maior seria a intenção de sair da empresa, e 

após a reconversão quanto mais elevada a média mais motivados e satisfeitos se 

encontram os trabalhadores e menor é a intenção de saída). Desta forma todas as 

variáveis são positivas e variam no mesmo sentido. 

Relativamente a todas as subescalas avaliadas, verifica-se que a média varia 

entre 2,64 (Pagamento) e 3,51 (Conteúdo do Trabalho). É de salientar que as 

recompensas não monetárias apresentam no geral médias mais elevadas do que as 

recompensas monetárias, à exceção da subescala Benefícios (média = 3,51) que 

apresenta a média mais elevada a seguir à subescala Conteúdo do Trabalho. A variável 

Geral revela uma média satisfatória (média = 3,44) indiciando que os trabalhadores se 

encontram medianamente satisfeitos e motivados no local de trabalho onde se 

encontram, não apresentando intenção de saída.  

 

 

3.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÕES 

Para avaliar o grau de associação entre as diferentes subescalas em estudo 

recompensas monetárias, recompensas não monetárias e motivação e satisfação, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r). Este coeficiente mede a intensidade 

e a direção da associação de tipo linear entre variáveis, sendo que quanto mais próximo 

de 1, mais forte será a associação entre as variáveis (Maroco, 2003). Verifica-se na 
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Tabela 3 que todas as variáveis se correlacionam de forma positiva e significativa entre 

si (p ≤ 0.05;  p ≤ 0.01).   

 

Tabela 3 - Correlação entre as variáveis 

 R de Pearson Conteúdo Reconhecimento Promoção Pagamento Benefícios Condições 

T
ip

o
s 

d
e 

R
ec

o
m

p
en

sa
s Conteúdo   0,411** 0,366** 0,402** 0,328** 0,301** 

Reconhecimento 0,411**  0,536** 0,472** 0,246** 0,306** 

Promoção 0,366** 0,536**  0,511** 0,316** 0,256** 

Pagamento 0,402** 0,472** 0,511**  0,439** 0,381** 

Benefícios 0,328** 0,246** 0,316** 0,439**  0,369** 

 
 Geral 0,240** 0,295** 0,322** 0,330** 0,270** 0,124* 

     Nota:  * p  ≤ 0.05;  ** p ≤ 0.01 (bidirecional) 

 

Embora se verifique uma associação positiva e significativa entre todas as 

recompensas (monetárias e não monetárias) e a motivação e satisfação no trabalho, é de 

salientar que associação mais forte verifica-se com a recompensa monetária Pagamento 

(r = 0.330), seguida da recompensa monetária Promoção (r = 0.322) e da recompensa 

não monetária Reconhecimento (r = 0.295).  

 

 

3.4 ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

Tendo por base os resultados obtidos que sugerem a existência de uma 

associação positiva e significativa entre as recompensas e a motivação e satisfação no 

trabalho foi realizada uma Regressão Linear Múltipla com o objetivo de verificar se as 

recompensas monetárias e não monetárias explicam a variação na motivação e 

satisfação no trabalho. A correlação apenas revela que existe associação entre as 

variáveis, enquanto a Regressão Linear Múltipla é utilizada para prever o 

comportamento de uma variável dependente a partir de uma ou mais variáveis 

independentes. Na regressão, a correlação que mede o grau de associação entre duas 

variáveis, é usada para prever a variável dependente (Pestana e Gageiro, 2003). 

Foi utilizado o método Enter na seleção de variáveis o que permite introduzir 

todas as variáveis independentes no modelo. Deste modo os valores foram: para o 

coeficiente de correlação múltipla (R = 0.412), o coeficiente de determinação (R² = 

0.170) e o coeficiente de determinação ajustado (R² = 0.153). O valor de R² indica-nos 

que 15,3% da variação total na variável dependente Geral (Motivação e Satisfação no 



27 

 

Trabalho) é explicada pelas variáveis independentes presentes no modelo de regressão 

(recompensas monetárias e não monetárias). 

A ANOVA da regressão indica-nos que o modelo de regressão é altamente 

significativo (p  0.01). Pelo menos uma das recompensas tem um efeito significativo 

na predição da motivação e satisfação no trabalho. Os coeficientes de regressão na 

Tabela 4 indicam quais as variáveis independentes que explicam a variação na variável 

dependente Geral (Motivação e Satisfação no Trabalho). Os coeficientes de regressão 

estandardizados (Beta sd) indicam-nos a contribuição relativa de cada variável na 

explicação da variação da variável dependente. 

 

Tabela 4 - Coeficientes de Regressão 

Tipos de Recompensas B Std. Error Beta (sd) t Sig. 

Conteúdo do Trabalho 0,128 0,133 0,058 0,960 0,338 

Reconhecimento 0,133 0,077 0,115 1,733 0,084* 

Pagamento 0,171 0,079 0,147 2,154  0,032** 

Promoção 0,148 0,072 0,137 2,057  0,041** 

Benefícios 0,177 ,076 0,141 2,319  0,021** 

     Nota:  ** p  ≤ 0.05; * p  ≤ 0.10 

 

Verifica-se que as variáveis Pagamento, Benefícios e Promoção (recompensas 

monetárias) afetam significativamente a variável Geral (p  0.05) da motivação e 

satisfação no trabalho. Se for considerado um nível de significância de 10% ( α = 0.05) 

a variável Reconhecimento (recompensa não monetária) também pode ser considerada 

como tendo um efeito significativo na variável dependente (p  0.10), embora com um 

impacto diminuto face ao poder explicativo das recompensas monetárias.   

 

 

3.5 T DE STUDENT E ANOVA 

Também foram efetuados testes estatísticos para testar a influência das variáveis 

demográficas nas recompensas. O teste T de Student foi utilizado para testar diferenças 

de médias nas variáveis demográficas com apenas dois níveis (variável Género) e o 

teste ANOVA (Análise de Variância) foi utilizado para testar variáveis demográficas 

com mais de dois níveis de análise (variáveis Idade, Estado Civil, Habilitações 

Literárias e Nível de Experiência).  
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 GÉNERO 

Neste caso específico pretende-se saber se as médias relativas a cada uma das 

variáveis diferem significativamente entre homens e mulheres. No que respeita às 

variáveis em estudo, verifica-se na Tabela 5 que não existem diferenças significativas 

entre os homens e as mulheres (p > 0.05).  

 

Tabela 5 - T de Student: Diferenças de médias (Género) 

Tipos de Recompensas Género N Média Sig. 

Conteúdo do 

Trabalho 

Feminino 154 3,499 
0,442 

Masculino 158 3,539 

Pagamento 
Feminino 154 2,676 

0,407 
Masculino 158 2,594 

Promoção 
Feminino 154 2,787 

0,977 
Masculino 158 2,784 

Reconhecimento 
Feminino 154 3,189 

0,899 
Masculino 158 3,202 

Benefícios 
Feminino 154 3,560 

0,233 
Masculino 158 3,451 

 

 

Embora sem significância do ponto de vista estatístico, verifica-se que as 

mulheres apresentam valores médios mais elevadas nas recompensas monetárias 

(Pagamento, Promoção, Condições de Trabalho, e Benefícios) e os homens apresentam 

valores médios mais elevados nas recompensas não monetárias (Conteúdo do Trabalho 

e Reconhecimento).  

 

 IDADE 

Para verificar se existem diferenças entre as cinco classes de idades (entre os 21 

e os 30 anos; entre os 31 e os 40 anos; entre os 41 e os 50 anos; entre os 51 e os 60 anos, 

e acima dos 61 anos) utilizou-se a ANOVA que permite comparar a média de mais do 

que duas populações. Para testar a igualdade de médias a ANOVA recorre à análise de 

variâncias. Tal designação deve-se ao facto de a ANOVA comparar a proporção relativa 

da variância dentro dos grupos (variância residual) com a variância entre os grupos 

(variância do fator). Se a variância residual for significativamente inferior à variância 

entre os grupos, então as médias populacionais estimadas são significativamente 
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diferentes (Maroco, 2003). A categoria “mais de 61 anos” foi excluída uma vez que só 

continha um caso. Verifica-se na Tabela 6 que não existe influência da variável 

demográfica Idade nas Recompensas (p > 0.05). Neste caso é possível afirmar que a 

variável Idade não exerce uma influência significativa nas Recompensas.  

 

Tabela 6 - ANOVA (Idade) 

 

 Tipos de Recompensas Sig. 

Conteúdo do Trabalho 0,491 

Pagamento 0,131 

Promoção 0,857 

Reconhecimento 0,922 

Benefícios 0,895  

 

ESTADO CIVIL 

Foi testada a influência da variável Estado Civil (Solteiro, Casado, União de 

Facto, Divorciado, e Viúvo) nas recompensas. A categoria “Viúvo” foi retirada da 

análise uma vez que só continha um caso e a ANOVA só efetua os cálculos com pelo 

menos 4 casos. Verifica-se na Tabela 7 que existem diferenças significativas entre pelo 

menos dois grupos nas variáveis Conteúdo do Trabalho (p  0.05), Pagamento (p  

0.10), Promoção (p  0.10) e Reconhecimento (p  0.10). 

 

Tabela 7 - ANOVA (Estado Civil) 

 

Tipos de Recompensas Sig. 

Conteúdo do Trabalho    0,037** 

Pagamento  0,065* 

Promoção  0,091* 

Reconhecimento  0,057* 

Benefícios 0,141 
 

     Nota:  ** p  ≤ 0.05; * p  ≤ 0.10 

 

 

Quando rejeitamos a Hipótese nula na ANOVA, podemos concluir apenas que 

existe pelo menos uma média populacional que é diferente das restantes. Porém a 
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ANOVA nada indica sobre qual ou quais os pares de médias que diferem entre si. O 

procedimento correto para comparar médias duas a duas, designa-se por “ Comparação 

Múltipla de Médias”. Existem vários testes post-hoc de comparação múltipla de médias 

(e.g. Tukey, Bonferroni, Scheffé, etc.) porém não existe ainda consenso sobre qual 

destes testes é o mais apropriado. De um modo geral, o teste de Tukey é um dos mais 

robustos (Maroco, 2003). Para verificar que grupos diferem entre si perante as variáveis 

onde foram detetadas diferenças foi usado o teste de Tukey (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Comparação múltipla de médias (Estado Civil) 

Tukey 
Estado Civil N Média Sig. 

Pagamento 
Solteiro 146 2,52 

0,049** 
Casado 123 2,79 

Promoção 
Solteiro 146 2,66 

0,083* 
Casado 123 2,93 

Reconhecimento 
Solteiro 146 3,08 

0,049** 
Casado 123 3,36 

                            Nota:  ** p  ≤ 0.05; * p  ≤ 0.10 

 

 

O teste de Tukey não detetou diferenças significativas entre grupos na variável 

Conteúdo do Trabalho, como previsto pela ANOVA. Relativamente à recompensa 

Pagamento, verificam-se diferenças entre solteiros e casados (p  0.05), sendo que os 

casados (média = 2,79)  se apresentam em média mais satisfeitos com o Pagamento do 

que os solteiros (média = 2,52). Relativamente à recompensa Promoção, verificam-se 

diferenças entre solteiros e casados (p  0.10), sendo que os casados (média = 2,93)  se 

apresentam em média mais satisfeitos com a Promoção do que os solteiros (média = 

2,66). No que respeita à recompensa Reconhecimento, verificam-se diferenças entre 

solteiros e casados (p  0.05), sendo que os casados (média = 3,36)  se apresentam em 

média mais satisfeitos com o Reconhecimento do que os solteiros (média = 3,08).  

No geral, em relação às variáveis em que se verificaram diferenças significativas 

(Pagamento, Promoção, e Reconhecimento) os casados encontram-se significativamente 

mais satisfeitos do que os solteiros. Portanto, verifica-se uma influência significativa da 

variável Estado Civil nas recompensas. 
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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

Foi testada a influência da variável Habilitações Literárias (Ensino Primário, 

Ensino Secundário, Ensino Pré-Universitário, Curso Profissional, Bacharelato, 

Licenciatura, Mestrado e Doutoramento) nas recompensas. Verifica-se através da 

Tabela 9 que existem diferenças significativas entre pelo menos dois grupos nas 

variáveis Pagamento (p  0.10) e Reconhecimento (p  0.10), embora com um nível de 

confiança de 90%. 

 

Tabela 9 - ANOVA (Habilitações Literárias) 

 

Tipos de Recompensas Sig. 

Conteúdo do Trabalho 0,901 

Pagamento  0,093* 

Promoção 0,402 

Reconhecimento  0,067* 

Benefícios 0,470 
 

     Nota:  * p  ≤ 0.10 

 

O teste de Tukey não detetou contudo, diferenças significativas entre grupos na 

variável Habilitações Literárias como previsto pela ANOVA. Neste caso conclui-se que 

a variável Habilitações Literárias não exerce uma influência significativa nas 

recompensas. 

 

NÍVEL DE EXPERIÊNCIA 

Foi testada a influência da variável Nível de Experiência (menos de 1 ano, entre 

1 a 5 anos, entre 6 a 10 anos, entre 11 a 15 anos, entre 16 a 20 anos, e mais de 21) nas 

recompensas. Verifica-se através da Tabela 10 que existem diferenças significativas 

entre pelo menos dois grupos na variável Conteúdo do Trabalho (p  0.10), embora com 

um nível de confiança de 90%.  
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Tabela 10 - ANOVA (Nível de Experiência) 

 

Tipos de Recompensas Sig. 

Conteúdo do Trabalho 0,087* 

Pagamento 0,100 

Promoção 0,357 

Reconhecimento 0,841 

Benefícios 0,318  
 

O teste de Tukey não detetou contudo, diferenças significativas entre grupos na 

variável Nível de Experiência como previsto pela ANOVA. Neste caso conclui-se que a 

variável Nível de Experiência não exerce uma influência significativa nas recompensas. 

 

Quadro 2 - Resumo das Hipóteses e Resultados 

Hipótese Descrição 

H1: Existe uma relação entre as recompensas 

(monetárias: Pagamento, Promoção, Condições de 

Trabalho e Benefícios; e não monetárias: Conteúdo 

do Trabalho e Reconhecimento) e a motivação e 

satisfação no trabalho (Geral). 

 

 

Comprovada 

 

H2: As recompensas monetárias e não monetárias 

explicam a variação na motivação e satisfação no 

trabalho. 

 

Comprovada 

H3: As recompensas monetárias exercem mais 

influência na motivação e satisfação dos 

trabalhadores angolanos quando comparadas com as 

recompensas não monetárias. 

 

 

Comprovada  

H4a: A variável Género exerce um efeito 

significativo na motivação, nomeadamente nas 

recompensas que os trabalhadores angolanos 

recebem. 

 

Não comprovada 

H4b: A variável Idade exerce um efeito significativo 

na motivação, nomeadamente nas recompensas que 

os trabalhadores angolanos recebem. 

 

Não comprovada 

H4c: A variável Estado Civil exerce um efeito 

significativo na motivação, nomeadamente nas 

recompensas que os trabalhadores angolanos 

recebem. 

 

Comprovada  

H4d: A variável Habilitações Literárias exerce um 

efeito significativo na motivação, nomeadamente nas 

recompensas que os trabalhadores angolanos 

recebem. 

 

Não comprovada 

H4e: A variável Nível de Experiência exerce um 

efeito significativo na motivação, nomeadamente nas 

recompensas que os trabalhadores angolanos 

recebem. 

 

Não comprovada 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES 

 

4.1 CONCLUSÕES 

 Este estudo teve como principal objetivo identificar o tipo de recompensa 

(monetária ou não monetária) que mais influencia a motivação dos trabalhadores 

angolanos. Os resultados indicam que as recompensas monetárias são as que mais 

influenciam a motivação dos trabalhadores angolanos. 

 Os trabalhadores elegem o Pagamento, os Benefícios e a Promoção como sendo 

os fatores mais motivadores como já foi evidenciado em outros estudos (e.g. Aworemi, 

Abdul-Azeez e Durowoju, 2011; Khan, Farooq e Khan, 2010; Zaidi e Abbas, 2011). 

 Relativamente às hipóteses de investigação, concluímos que a H1 é comprovada, 

existe uma relação entre as recompensas e a motivação e satisfação no trabalho, a H2 é 

confirmada, pois verifica-se que as recompensas monetárias (Pagamento, Benefícios e 

Promoção) e a recompensa não monetária (Reconhecimento) explicam a variação na 

motivação e satisfação no trabalho, a H3 também é comprovada, as recompensas 

monetárias exercem mais influência na motivação e satisfação dos trabalhadores do que 

as recompensas não monetárias.  

Quanto à H4 que postula que as variáveis demográficas exercem influência na 

motivação, nomeadamente nas recompensas recebidas verifica-se: (H4a) A variável 

Género não exerce um efeito significativo na motivação, nomeadamente nas 

recompensas recebidas, contudo verifica-se que as mulheres se encontram mais 

satisfeitas com as recompensas monetárias do que os homens, que se encontram mais 

satisfeitos com as recompensas não monetárias do que as mulheres; (H4b) A variável 

Idade não exerce um efeito significativo na motivação, nomeadamente nas recompensas 

recebidas; (H4c) A variável Estado Civil exerce um efeito significativo na motivação, 

nomeadamente com as recompensas recebidas, sendo que o grupo dos casados revelam 

estar mais satisfeitos com o Pagamento, a Promoção e o Reconhecimento do que os 

solteiros; (H4d) A variável Habilitações Literárias não exerce um efeito significativo na 

motivação, nomeadamente nas recompensas recebidas; (H4e) A variável Nível de 

Experiência também não exerce um efeito significativo na motivação, nomeadamente 

nas recompensas recebidas. 
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 Apesar da vasta literatura sobre recompensas e motivação, pouco se conhece 

sobre esta relação numa realidade angolana, é por este motivo que este estudo contribui 

para o enriquecimento da literatura. 

 Como já foi dito anteriormente, os resultados indicam que os trabalhadores são 

mais influenciados pelas recompensas monetárias e como contribuição para as empresas 

angolanas, recomendamos que elas percebam a importância que os trabalhadores dão a 

este tipo de recompensas, pois podem estar relacionadas a diversos fatores, como por 

exemplo o alto custo de vida no país. 

 Apesar disso, os resultados também indicam que os trabalhadores dão grande 

importância ao Reconhecimento mesmo sendo uma recompensa não monetária, o que 

indica que as recompensas não monetárias também são importantes. De igual modo, o 

Conteúdo do Trabalho deve ser entendido pelas empresas como um fator que vai 

influenciar a motivação dos trabalhadores na medida em que eles percebem que a sua 

função na empresa é essencial para que a empresa alcance os seus objetivos e assim o 

sucesso. 

 É de extrema importância que as empresas ao recompensar os objetivos 

alcançados, os comportamentos, os resultados ou as metas dos funcionários tenham em 

consideração, que as recompensas devem responder às necessidades individuais de cada 

trabalhador, a título de exemplo, a atribuição de creche para os filhos dos trabalhadores 

pode não ser uma recompensa motivadora para todos, pois há trabalhadores sem filhos e 

isso não iria influenciar a sua motivação.    

 A motivação dos trabalhadores é a chave para o sucesso organizacional e as 

recompensas são o fator utilizado para chegar a este fim. 

 

 

4.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 Como limitação a este estudo, o tamanho da amostra não permite a extrapolação 

dos resultados para o Universo das empresas angolanas. 

 O instrumento utilizado, o questionário, é por si só uma limitação, pois nem 

sempre as questões são de fácil interpretação para o inquirido.  

 Apesar do anonimato, alguns inquiridos poderão ter sentido algum receio em 

serem identificados pelos seus superiores hierárquicos e não terem respondido de forma 
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sincera algumas questões como por exemplo “Estou a procura de um outro emprego” 

ou “Estou a pensar em demitir-me”, referentes à subescala Geral do questionário.  

 

  

4.3 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

 Recomendamos a aplicação do questionário à população portuguesa, de forma a 

proceder um estudo comparativo com os resultados angolanos, visto serem países com 

realidades diferentes. 

 Seria igualmente interessante a aplicação de métodos qualitativos, como por 

exemplo entrevistas, para obter mais informações que não são descritas no próprio 

questionário.  

  A aplicação do questionário a uma única empresa, constituindo desta forma um 

estudo de caso ou também a outros contextos organizacionais com estruturas diferentes. 
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ANEXO I – FIGURAS 

 

Figura 1 - Articulação das teorias de Maslow, Herzberg e Lawler 

 
 

Fonte: Camara (2000); Camara, Guerra e Rodrigues (2007). 

 

Figura 2 - Componentes Essenciais de um Sistema de Recompensas 

 

Fonte: Armstrong e Murlis (2004); Armstrong e Brown (2006). 
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Figura 3 - Pirâmide de Maslow e Significado no Trabalho 

 

Fonte: Bartol e Martin (1991); Greenberg e Baron (2008). 

 

Figura 4 - Teoria de Maslow e Teoria de Alderfer 

 

Fonte: Gorden (2002). 
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ANEXO II  - QUESTIONÁRIO  
 

Este questionário integra-se no âmbito do trabalho final de mestrado em Gestão de 

Recursos Humanos no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade 

Técnica de Lisboa e tem como objetivo compreender qual é o tipo de recompensa 

(monetária ou não monetária) que mais influencia na motivação dos trabalhadores. O 

questionário é anónimo e os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que nos interessa é a sua opinião sincera.  

Por favor, responda todas as questões e não deixe nenhuma em branco.  

A sua participação é crucial para a realização deste estudo.  

Agradecemos a sua colaboração para a realização deste estudo. 

 

O questionário é composto por duas partes, a primeira refere-se à caracterização pessoal 

de cada inquirido e a segunda parte refere-se à motivação e satisfação no trabalho. 

  

I. CARACTERIZAÇÃO PESSOAL: 

1. Sexo:  

 F  M  

 

2. Idade: 

 Entre 21 aos 30 anos 

 Entre 31 aos 40 anos 

 Entre 41 aos 50 anos 

 Entre 51 aos 60 anos 

 Acima dos 61 anos 

 

3. Estado Civil: 

 Solteiro (a) 

 Casado (a) 

 União de Facto 

 Divorciado (a) 

 Viúvo (a) 
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4. Habilitações Literárias: 

 Ensino Primário 

 Ensino Secundário 

 Ensino Pré-Universitário 

 Curso Profissional 

 Bacharelato 

 Licenciatura 

 Mestrado 

 Doutoramento 

 

5. Nível de Experiência: 

 Menos de 1 ano  

 Entre 1 a 5 anos 

 Entre 6 a 10 anos 

 Entre 11 a 15 anos 

 Entre 16 a 20 anos 

 21 anos ou mais 
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II. MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO NO TRABALHO: 

 

As pessoas diferem umas das outras no que diz respeito às suas necessidades e 

aquilo que elas esperam alcançar nas diferentes áreas das suas vidas. Por favor, pense no 

seu trabalho ao responder às questões.  

 

Considerando a escala de 1 a 5 (sendo 1 – Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não 

discordo nem concordo, 4 – Concordo, 5 – Concordo Totalmente) leia atentamente ao 

grupo de questões que se seguem e assinale com um (X) a que mais se identifique: 

  

CONTEÚDO DO TRABALHO 1 2 3 4 5 

1. Estou interessado no meu trabalho           

2. O meu trabalho é constituído por uma variedade de atividades           

3. Eu recebo formação diária que me ensina coisas novas           

4. O meu trabalho é fácil           

5. A quantidade de trabalho é fácil de tratar           

6. Eu controlo a quantidade de trabalho que faço           

7. Sou completamente independente dos outros           

8. Eu considero o conteúdo do meu trabalho de responsabilidade           

9. Eu sei exactamente quais são os meus erros           

10. Estou autorizado para decidir quais os métodos para fazer o 

trabalho 

          

11. Tenho orgulho em dizer qual é o tipo de trabalho que faço           

12. O meu trabalho é o caminho para o sucesso futuro           

13. Eu não serei demitido sem uma boa razão           

14. Tenho a oportunidade de participar na tomada de decisões           

15. Sinto que o meu trabalho é valorizado no meu departamento           

16. Não há tempo para preguiça           

17. Eu tenho um certo grau de autoridade no meu trabalho           
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PAGAMENTO 1 2 3 4 5 

1. O meu salário é satisfatório em relação ao que eu faço           

2. Eu ganho o mesmo ou mais do que as outras pessoas num 

trabalho semelhante  

          

3. A base da remuneração, por exemplo, o pagamento de horas 

extras, é razoável 

          

4. Os aumentos salariais são decididos de forma justa           

 

 

PROMOÇÃO 1 2 3 4 5 

1. Serei promovido nos próximos dois anos           

2. Todos têm a mesma oportunidade de serem promovidos           

3. Os trabalhadores são promovidos de forma justa e honesta           

 

 

RECONHECIMENTO 1 2 3 4 5 

1. Sou elogiado regularmente pelo meu trabalho           

2. Recebo críticas construtivas sobre meu trabalho           

3. Sou reconhecida por aquilo que faço           

4. Disseram-me que estou a fazer progressos           

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 1 2 3 4 5 

1. O meu horário de trabalho é razoável           

2. Eu nunca estou sobrecarregado           

3. Eu tenho a oportunidade de relacionar-me com os meus colegas 

e falar sobre os nossos trabalhos 

          

 

 

BENEFÍCIOS 1 2 3 4 5 

1. Os meus benefícios são bons           

2. O meu plano de saúde é satisfatório           

3. Eu nunca tenho problemas com a minha licença de férias           
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GERAL 1 2 3 4 5 

1. Eu já pensei em mudar de emprego           

2. Eu estou a procura de um outro emprego           

3. Eu estou a pensar em demitir-me           

 

 

Muito obrigada pela sua participação. 

Certifique-se que tenha respondido todas as questões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

ANEXO III – QUADROS 
 

Quadro 1 – Objetivos das subescalas e Questões 

Subescala Objetivo é averiguar a opinião 

dos inquiridos sobre… 

Exemplo de questão 

Conteúdo do Trabalho O tipo de trabalho que fazem Estou interessado no meu 

trabalho? 

Pagamento A sua satisfação com o salário 

recebido 

 

O meu salário é satisfatório em 

relação ao que eu faço? 

Promoção As oportunidades de promoção 

que a organização oferece 

 

Serei promovido nos próximos 

dois anos? 

 

Reconhecimento 

Se eram reconhecidos e 

recebiam feedback do seu 

trabalho 

Sou reconhecido por aquilo que 

faço? 

 

Condições de Trabalho 

 

Relações no local de trabalho 

Eu tenho a oportunidade de 

relacionar-me com os meus 

colegas e falar sobre os nossos 
trabalhos? 

Benefícios Pensões, planos de saúde, 

licença de férias são satisfatórios 

 

Os meus benefícios são bons? 

Geral Nível de motivação e satisfação 

com a organização 

Eu já pensei em mudar de 

emprego? 

 

Fonte: De Beer (1987);  Roberts (2005); Adams (2007). 
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ANEXO IV – TABELAS ESTATÍSTICAS 

 

 

Tabela 1 - Fatores Retidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fatores 

Initial Eigenvalues 

 

Total 

% de 

Variância 

explicada 

% de Variância 

explicada 

acumulada 

 1 7,679 20,755 20,755 

2 2,809 7,593 28,348 

3 2,250 6,080 34,428 

4 1,897 5,126 39,554 

5 1,540 4,162 43,715 

6 1,449 3,917 47,632 

7 1,277 3,451 51,084 

8 1,251 3,380 54,463 

9 1,081 2,922 57,385 

10 1,030 2,783 60,168 

11 1,013 2,737 62,905 



52 

 

 

Tabela 2 - Análise Fatorial 

 Fator 

                   Item  1 2 3 4 

R1. Sou elogiado regularmente pelo meu 

trabalho 
0,791    

R2. Recebo críticas construtivas sobre meu 

trabalho 
0,753    

R3. Sou reconhecido por aquilo que faço 0,726    

R4. Disseram-me que estou a fazer 

progressos 
0,689    

PAG1. O meu salário é satisfatório em  

relação ao que eu faço 
 0,623   

PAG2. Eu ganho o mesmo ou mais do que 

as outras pessoas num trabalho semelhante 
 0,682   

PAG3. A base da remuneração, por 

exemplo, o pagamento de horas extras, é 

razoável 

 0,654   

PAG4. Os aumentos salariais são decididos 

de forma justa 
 0,617   

CT1. Estou interessado no meu trabalho   0,676  

CT2. O meu trabalho é constituído por uma 

variedade de actividades 
  0,482  

CT3. Eu recebo formação diária que me 

ensina coisas novas 
  0,484  

CT8. Eu considero o conteúdo do meu 

trabalho de responsabilidade 
  0,553  

CT11. Tenho orgulho em dizer qual é o 

tipo de trabalho que faço 
  0,661  

CT12. O meu trabalho é o caminho para o 

sucesso futuro 
  0,663  

CT10. Estou autorizado para decidir quais 

os métodos para fazer o trabalho 
   0,668 

CT14. Tenho a oportunidade de participar 

na tomada de decisões 
   0,718 

CT15. Sinto que o meu trabalho é 

valorizado no meu departamento 
   0,531 

CT17. Eu tenho um certo grau de 

autoridade no meu trabalho 
   0,787 
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Tabela 3 - Análise Fatorial 

Item 
Fator 

5 6 7 8 9 10 11 

CT3. Eu recebo formação diária 

que me ensina coisas novas 
0,506       

CT16. Não há tempo para 

preguiça 
0,500       

PR1. Serei promovido nos 

próximos dois anos 
0,603       

PR2. Todos têm a mesma 

oportunidade de serem 

promovidos 

0,654       

PR3. Os trabalhadores são 

promovidos de forma justa e 

honesta 

0,641       

GERAL - 1. Eu já pensei em 

mudar de emprego 
 0,697      

GR2. Eu estou a procura de um 

outro emprego 
 0,840      

GR3. Eu estou a pensar em 

demitir-me 
 0,797      

CT4. O meu trabalho é fácil   0,816     

CT5. A quantidade de trabalho é 

fácil de tratar 
  0,837     

CDT3. Eu tenho a oportunidade 

de relacionar-me com os meus 

colegas e falar sobre os nossos 

trabalhos  

   0,465  0,399  

B1. Os meus benefícios são bons    0,424    

B2. O meu plano de saúde é 

satisfatório 
   0,622    

B 3. Eu nunca tenho problemas 

com a minha licença de férias 
   0,767    

CT7. Sou completamente 

independente dos outros 
    0,766   

CT9. Eu sei exatamente quais são 

os meus erros 
    0,447 0,339 0,492 

CT6. Eu controlo a quantidade de 

trabalho que faço 
     0,716  

CT13. Eu não serei demitido sem 

uma boa razão 
      0,538 

CDT2. Eu nunca estou 

sobrecarregado 
      -0,639 
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As varáveis CDT 1, 2 e 3 foram eliminadas do questionário por falta de consistência e 

correspondem ao fator Condições de Trabalho. 

 

O fator 1 corresponde ao fator Reconhecimento. 

O fator 2 corresponde ao fator Pagamento. 

Os fatores 3, 4, 7, 10 e 11 podem ser agrupados num único fator, o Conteúdo do 

Trabalho. 

O fator 5 corresponde ao fator Promoção. 

O fator 6 corresponde ao fator Geral (Motivação e Satisfação no Trabalho). 

O fator 8 corresponde ao fator Benefícios. 
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Tabela 4 - Fiabilidade da subescala Conteúdo do Trabalho 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

CONTEÚDO DO TRABALHO - 

1. Estou interessado no meu 

trabalho 

55,54 54,860 ,464 ,705 

2. O meu trabalho é constituído 

por uma variedade de actividades 

55,88 56,127 ,285 ,719 

3. Eu recebo formação diária que 

me ensina coisas novas 

57,31 53,313 ,369 ,710 

4. O meu trabalho é fácil 57,16 58,883 ,069 ,741 

5. A quantidade de trabalho é fácil 

de tratar 

56,85 58,238 ,098 ,738 

6. Eu controlo a quantidade de 

trabalho que faço 

56,10 56,923 ,236 ,723 

7. Sou completamente 

independente dos outros 

57,20 57,924 ,112 ,737 

8. Eu considero o conteúdo do meu 

trabalho de responsabilidade 

55,28 57,726 ,330 ,718 

9. Eu sei exactamente quais são os 

meus erros 

56,15 57,314 ,193 ,727 

10. Estou autorizado para decidir 

quais os métodos para fazer o 

trabalho 

56,69 52,098 ,481 ,699 

11. Tenho orgulho em dizer qual é 

o tipode trabalho que faço 

55,58 55,518 ,389 ,711 

12. O meu trabalho é o caminho 

para o sucesso futuro 

56,01 53,421 ,428 ,705 

13. Eu não serei demitido sem uma 

boa razão 

55,71 55,486 ,353 ,713 

14. Tenho a oportunidade de 

participar na tomada de decisões 

56,92 51,913 ,453 ,701 

15. Sinto que o meu trabalho é 

valorizado no meu departamento 

56,24 52,588 ,449 ,702 

16. Não há tempo para preguiça 56,07 55,909 ,266 ,721 

17. Eu tenho um certo grau de 

autoridade no meu trabalho 

56,65 51,567 ,476 ,698 
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Tabela 5 - Fiabilidade da subescala Pagamento 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PAGAMENTO - 1. O meu salário é 

satisfatório em relação ao qu eu 

faço 

7,75 7,350 ,529 ,697 

2. Eu ganho o mesmo ou mais do 

que as outras pessoas num trabalho 

semelhante 

7,88 7,467 ,546 ,687 

3. A base da remuneração, por 

exemplo, o pagamento de horas 

extras, é razoável 

8,02 7,482 ,526 ,698 

4. Os aumentos salariais são 

decididos de forma justa 

7,97 7,331 ,567 ,675 

 

 

Tabela 6 - Fiabilidade da subescala Promoção 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PROMOÇÃO - 1. Serei promovido 

nos próximos dois anos 

5,48 4,334 ,557 ,769 

2. Todos têm a mesma 

oportunidade de serem promovidos 

5,58 3,357 ,673 ,647 

3. Os trabalhadores são promovidos 

de forma justa e honesta 

5,66 3,949 ,641 ,683 
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Tabela 7 - Fiabilidade da subescala Reconhecimento 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

RECONHECIMENTO - 1. Sou 

elogiado regularmente pelo meu 

trabalho 

9,80 6,888 ,698 ,763 

2. Recebo críticas construtivas 

sobre meu trabalho 

9,41 7,728 ,605 ,805 

3. Sou reconhecida por aquilo que 

faço 

9,56 7,102 ,710 ,758 

4. Disseram-me que estou a fazer 

progressos 

9,59 7,414 ,608 ,804 

 

 

Tabela 8 - Fiabilidade da subescala Condições de Trabalho 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

CONDIÇÕES DE TRABALHO - 1. O 

meu horário de trabalho é razoável 

6,60 2,183 ,270 ,169 

2. Eu nunca estou sobrecarregado 7,59 2,139 ,240 ,233 

3. Eu tenho a oportunidade de 

relacionar-me com os meus colegas 

e falar sobre os nossos trabalhos 

6,11 2,933 ,144 ,404 

 

 

Tabela 9 - Fiabilidade da subescala Benefícios 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

BENEFÍCIOS - 1. Os meus 

benefícios são bons 

7,37 3,030 ,452 ,481 

2. O meu plano de saúde é 

satisfatório 

6,98 2,739 ,489 ,423 

3. Eu nunca tenho problemas com a 

minha licença de férias 

6,69 3,534 ,345 ,625 
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Tabela 10 - Fiabilidade da subescala Geral 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

GERAL - 1. Eu já pensei em mudar 

de emprego 

4,46 4,500 ,530 ,750 

2. Eu estou a procura de um outro 

emprego 

5,14 3,944 ,725 ,508 

3. Eu estou a pensar em demitir-me 5,72 5,309 ,531 ,740 
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