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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Amostra 

 

A amostra contou com 20 funcionários do sexo masculino (27%) e 55 do sexo 

feminino (73%), com uma idade média de 39,8 anos e um desvio padrão de 9,27, 

sendo que a idade mínima listada foi de 23 anos e a máxima de 63 anos. A 

aplicação dos questionários foi dividida entre oito unidades da Câmara Municipal de 

Pombal – Portugal, sendo que o menor índice de participação ocorreu nos recursos 

humanos e no museu, ambos com 7%, e o maior índice de participação foi 

proveniente do Edifício Paços do Concelho com 25%. Sobre o tipo de função, 30% 

dos funcionários exerciam a função de assistente operacional, 43% assistente 

técnico e 27% de técnicos superiores. Em relação ao tempo de função (em meses) a 

média foi de 94 meses, com um desvio padrão de 70,28 e um tempo mínimo de 2 

meses e máximo de 312 meses de tempo de função. 

 

5.2. Pontuação SF-36 

 

Tende-se a considerar saúde como uma condição humana com dimensões física, 

social e psicológica, caracterizada num contínuo com dois pólos positivos e 

negativos. A saúde positiva seria caracterizada com a capacidade de ter uma vida 

satisfatória e proveitosa, confirmada geralmente pela percepção de bem-estar geral; 

a saúde negativa estaria associada com morbidade e, no extremo, com mortalidade 

prematura (Nahas, 2001).  

A conversão dos dados obtidos através das respostas do questionário SF-36 foi 

realizada conforme explicação no item 4.2. (Pontuação SF-36). O valor obtido para 
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cada domínio varia numa escala de 0 a 100, onde zero é o pior estado e cem é o 

melhor. A análise individual para cada domínio obteve a seguinte pontuação:   

 Capacidade funcional – 83 pontos 

 Aspectos físicos – 94 pontos 

 Dor – 67 pontos 

 Saúde Geral – 63 pontos 

 Vitalidade – 66 pontos 

 Aspectos sociais – 79 pontos 

 Aspectos emocionais – 84 

 Saúde mental – 67 pontos 

Ao analisarmos as pontuações podemos considerar que a amostra possui, de uma 

forma geral, um nível de qualidade de vida acima dos 50 pontos para todos os 

domínios. Porém devemos ressaltar que as pontuações alcançadas pelos domínios 

dor, saúde geral, vitalidade e saúde mental estiveram próximos dessa pontuação 

média. Tal posicionamento explicita que essas dimensões devam ser apontadas 

como pontos críticos dos resultados obtidos para esse item.  

Foram calculados a média, desvio padrão, número mínimo e número máximo para 

os valores totais e individuais de cada dimensão. Os aspectos físicos obtiveram a 

maior média, 93,67, com um desvio padrão de 16,88 e um número mínimo de 25 e 

máximo de 125. A dimensão que obteve a menor média foi a saúde geral, 63,16, 

com um desvio padrão de 15,18 e um número mínimo de 32 e máximo de 97. 

Os valores obtidos para as médias das dimensões dos aspectos físicos e da saúde 

geral apontam para uma diferença de 30,51, mesmo sendo pertencentes ao mesmo 

componente (físico). 

As pontuações das dimensões (SF-36) não devem ser somadas e nem fazer uma 

média para obter um valor total, porém o presente estudo optou por fazer uma 

análise de cada um dos componentes físicos (Capacidade Funcional, Aspectos 

físicos, Dor, Saúde Geral) e mentais (Vitalidade, Aspectos sociais, Aspectos 

emocionais, Saúde mental) que apresentou a melhor pontuação para o componente 
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mental com 77 pontos, sendo que o componente físico apresentou a pontuação de 

74. 

A diferença de pontuação entre os componentes físicos e mentais foram de apenas 

3 pontos, apontando para um “equilíbrio” entre os aspectos positivos e negativos de 

ambos os componentes. 

O componente mental obteve a maior média, 76,84, com um desvio padrão de 19,78 

e um número mínimo de 20 e máximo de 99. O componente físico apresentou uma 

média de 74,49, com um desvio padrão de 11,15 e um número mínimo de 46 e 

máximo de 94. 

Mais uma vez os valores obtidos entre a comparação dos componentes físicos e 

mentais apontam para um valor irrisório. Em se tratando da média essa diferença é 

de 2,35 valores. 

 

5.3. Satisfação 

 

O presente estudo avaliou o grau de satisfação no local de trabalho analisando os 

seguintes indicadores: 

 Disposição e distribuição do local de trabalho.  

 Atividades Sociais (Desportivas e recreativas). 

 Flexibilidade do Horário de trabalho. 

 Forma como a organização lida com os problemas pessoais dos 

colaboradores. 

 Serviços sociais (assistência médica, saúde, etc.). 

Os resultados obtidos das análises referentes as menores e maiores porcentagens 

para cada indicador de satisfação do trabalho apontam os seguintes resultados: 

Para a disposição e distribuição do local de trabalho, a menor porcentagem 

apresentada foi de 1% para o grau muito insatisfeito e a maior porcentagem foi de 
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48% para o grau satisfeito. Quanto as atividades Sociais, a menor porcentagem 

apresentada foi de 5% para o grau insatisfeito e a maior porcentagem foi de 44% 

para o grau satisfeito. Para a flexibilidade do Horário de trabalho, a menor 

porcentagem apresentada foi de 4% para o grau muito insatisfeito e a maior 

porcentagem foi de 52% para o grau satisfeito. Para a Forma como a organização 

lida com os problemas pessoais dos colaboradores a menor porcentagem 

apresentada foi de 4% para o grau muito insatisfeito e a maior porcentagem foi de 

52% para o grau satisfeito. Para os serviços sociais (assistência médica, saúde, 

etc.), a menor porcentagem apresentada foi de 8% para o grau muito insatisfeito e a 

maior porcentagem foi de 36% para o grau satisfeito.  

A variação entre as menores porcentagens e entre as maiores porcentagens e o 

grau de satisfação apontado para cada indicador foi muito pequena, sendo que as 

menores porcentagens apontaram uma maior incidência para o grau insatisfeito. 

Houve uma variação em apenas dois indicadores, para disposição e distribuição do 

local de trabalho com o grau muito insatisfeito e para os serviços sociais (assistência 

médica, saúde, etc.) com o grau muito satisfeito. Quanto as maiores porcentagens, o 

grau satisfeito prevaleceu em todos os indicadores alcançando sempre os maiores 

valores. 

Os resultados obtidos em relação as maiores porcentagens por cada grau de 

satisfação apresentam-se da seguinte forma: Em relação ao grau de muito 

insatisfeito a maior porcentagem obtida foi para o indicador dos serviços sociais, 

12%, quanto ao grau de insatisfeito os serviços sociais novamente apresentaram a 

maior porcentagem, 16%, para o grau de pouco satisfeito os indicadores das 

atividades sociais e dos serviços sociais apresentaram, ambos 27%. Para o grau de 

satisfeito, a flexibilidade do horário de trabalho e a forma como a organização lida 

com os problemas pessoais dos colaboradores, obteve 52% para cada indicador. O 

grau de muito satisfeito obteve a maior porcentagem para o indicador da disposição 

e distribuição do local de trabalho com 33%. 
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O somatório das porcentagens de cada grau de satisfação no trabalho apresenta os 

seguintes resultados:  

 Muito Insatisfeito – 7% 

 Insatisfeito – 7% 

 Pouco Satisfeito – 20% 

 Satisfeito – 45% 

 Muito Satisfeito – 21% 

Foi atribuído a maior porcentagem ao grau de satisfeito, 45%, enquanto os graus de 

muito insatisfeito e insatisfeito apresentaram a menor porcentagem, 7%. Tal 

resultado explicita que a maioria da amostra está satisfeita com os aspectos 

analisados, além de apresentarem uma baixa porcentagem em relação aos graus de 

insatisfação.  

 

5.4. Motivação 

 

Neste item avaliou-se a motivação no local de trabalho, levando em consideração os 

seguintes indicadores: 

 Ambiente de trabalho (espaço físico e relacionamento inter-pessoal). 

 Benefícios (saúde, transporte, educação, etc.). 

 Remuneração. 

 Empresa (papel da organização na sociedade). 

 Carreira. 

Ao analisarmos as menores e maiores porcentagens, de cada indicador, 

percebemos que para o indicador ambiente de trabalho (espaço físico e 

relacionamento inter-pessoal), 40% dos participantes atribuíram-no a 1º colocação e 

9% o classificou como 4º colocado, sendo respectivamente a maior e menor 

porcentagem. Quanto aos benefícios (saúde, transporte, educação, etc.), 27% dos 

participantes atribuíram-no a 5º colocação e 11% o classificou como 1º colocado. 
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Para o indicador de remuneração a maior porcentagem foi de 29% para a 4º 

colocação e a menor porcentagem de 9% para a 2ª colocação. O indicador empresa 

(papel da organização na sociedade), obteve 29% para a 3ª colocação e 9% para a 

2ª colocação. Em se tratando da carreira 24% dos participante classificaram-no 

como 2º colocado e 16% como 3º. 

A análise das maiores porcentagens alcançadas em cada colocação (1º, 2º, 3º, 4º e 

5º) pelos indicadores, aponta que, o indicador que obteve a maior porcentagem para 

a 1ª colocação foi o ambiente de trabalho (40%), os indicadores que obtiveram a 

maior porcentagem para a 2ª colocação foram a remuneração e a carreira, ambos 

com 24%, para a 3ª colocação o indicador que obteve a maior porcentagem foi a 

empresa com 29% e para a 5ª colocação o indicador benefícios obteve a melhor 

porcentagem apresentando 27%.  

Mediante a apresentação dos resultados podemos enumerar uma sequência 

crescente dos indicadores e da sua importância pessoal para os funcionários da 

Câmara Municipal de Pombal – Portugal. Esses indicadores traduzem-se na 

seguinte sequência: 

1º - Ambiente de trabalho (espaço físico e relacionamento inter-pessoal). 

2º - Remuneração e Carreira. 

3º - Empresa (papel da organização na sociedade). 

4º - Remuneração 

5º - Benefícios (saúde, transporte, educação, etc.). 
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5.5. Coeficiente de correlação de Pearson 

 

A análise do coeficiente de correlação de Pearson entre as características da 

amostra e as dimensões do questionário SF-36 obtiveram os seguintes resultados: 

Foram encontrados coeficientes de correlação estatisticamente significantes quando 

se avaliou a correlação entre a capacidade funcional (SF-36) e as variáveis idade (-

0,4796) e função (0,4105). Entretanto, não se obteve coeficiente de correlação 

estatisticamente significante entre as outras dimensões e as outras características 

da amostra. 

A correlação das características e dos domínios vem apontar uma correlação 

moderada entre a capacidade funcional e a idade (-p) atuando de forma 

inversamente proporcional, e entre a capacidade funcional e a função (+p) atuando 

de forma diretamente proporcional. 

 


