Por isso, parece constituir consenso de que a motivação individual é
função das condições de trabalho facilitadas pela própria empresa
produzindo vontade própria de fazer. Deste modo, parece haver necessidade de um movimento espontâneo, de dentro para fora do indivíduo, para continuar a atuar com a mesma intensidade e com o mes-
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mo esforço e empenhamento. Para tal, muito contribui um desenho
eficiente da função, que preveja conteúdos de trabalho mais variados
que propiciem à função uma maior Identidade, Significado, Autonomia e Feedback, com vista a gerar, nos empregados, relações fortes de
satisfação e de implicação com a empresa e a subsequente sustentação
prática de comportamentos individuais de melhoria contínua e de
desejo de permanecer na empresa.

Por outro lado, a hipótese colocada por Allen e Meyer (2000) de que
seria preferível considerar a componente Instrumental como um antecedente
em substituição
de uma das dos
três Empregados
componentes da em
ImplicaA Satisfação
e Implicação
ção, foi confirmada. AUnidades
componenteHoteleiras
Instrumental das três componentes (Affective, Normative and Continuance Commitment) descreve os
sacrifícios elevados percebidos face à eventual saída do empregado e
resulta da sua ponderação dos benefícios e vantagens que pensa ter
adquirido pelo estatutoHelena
conquistado
ao longo da sua permanência na
de Almeida
organização, determinando de forma indireta através do tipo de ligação e identificação com a empresa e direta a intenção de sair da empresa. Quer seja mediada ou não pelas atitudes, a perceção de sacrifícios não é mais do que os side bets que Becker (1960) havia descrito e
que podem fazer com que a pessoa interrompa a sua ligação à empresa, devido ao nível baixo percecionado de investimentos acumulados
durante a sua permanência
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na empresa. O facto da per-

O Potencial Motivador do
Trabalho
A Satisfaçao e Implicaçao dos Empregados em Unidades
Hoteleiras

HELENA DE ALMEIDA

EDIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDAS
SÍLABAS & DESAFIOS - UNIPESSOAL LDA
NIF: 510212891
www.silabas-e-desafios.pt
info@silabas-e-desafios.pt

Sede:
Rua Dorilia Carmona, nº 4, 4 Dt
8000-316 Faro
Telefone: 289805399
Fax: 289805399
Encomendas: encomendar@silabas-e-desafios.pt

TÍTULO
O POTENCIAL MOTIVADOR DO TRABALHO
A Satisfação e Implicação dos Empregados em Unidades Hoteleiras

AUTORA
Prof. Doutora Helena de Almeida

1ª edição
Copyright @ Maio 2013
Sílabas & Desafios, Unipessoal Lda.
ISBN: 978-989-98122-2-2
Depósito legal:

Pré-edição, edição, composição gráfica, paginação e revisão: Sílabas & Desafios Unipessoal, Lda.
Pré-impressão, impressão e acabamentos: Gráfica Comercial, Loulé
Capa: Sílabas & Desafios

Reservados todos os direitos. Reprodução proibida. A utilização de todo, ou partes, do texto, figuras,
quadros e gráficos, deverá ter a autorização expressa do autor.

INDICE
INTRODUÇÃO
1. O MODELO DAS CARATERÍSTICAS DO TRABALHO
2. IMPLICAÇÃO ORGANIZACIONAL
Noção da implicação organizacional
Os antecedentes e consequentes da implicação do modelo estudado
3. SATISFAÇÃO NO TRABALHO
Noção da satisfação no trabalho
Os antecedentes e consequentes da satisfação no trabalho do modelo estudado
A satisfação orientada para o cliente
O interesse pela satisfação orientada para o cliente
4. RELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO NO TRABALHO E A IMPLICAÇÃO ORGANIZACIONAL
5. ENQUADRAMENTO DO SETOR TURÍSTICO E HOTELEIRO NA PESQUISA EMPÍRICA
A posição do setor turístico português no ranking mundial
O setor turístico em Portugal
O setor hoteleiro em Portugal
O setor turístico e hoteleiro no Algarve
A gestão de recursos humanos no setor hoteleiro do Algarve
6. PROBLEMATIZAÇÃO
7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
8. CONCLUSÕES
9. BIBLIOGRAFIA
ANEXO
ESTUDO EXPERIMENTAL
ANEXO 1 – METODOLOGIA
Amostra
Instrumentos de recolha de dados
Affective, normative and continuance commitment
Satisfação orientada para o cliente
Job Diagnostic Survey (JDS)
NEO-PI-R
Outras medidas
Procedimento de recolha e análise de dados
ANEXO 2 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Análise descritiva dos construtos avaliados
Diferenças entre grupos profissionais
Análise correlacional das variáveis antecedentes, intermédias e de resultado
Análise confirmatória do modelo proposto

7
15
22
23
30
46
47
51
66
66
72
76
76
78
80
83
86
92
98
120
131
145
145
147
147
149
149
150
150
151
152
153
155
155
165
177
188

RESUMO
O estudo do desenho do trabalho e a satisfação e implicação dos empregados tem, desde há
vários anos, suscitado acrescido interesse entre os investigadores das organizações. O
interesse manifestado por estes construtos baseia-se no pressuposto de que um desenho
adaptado do trabalho e atitudes positivas nos empregados favorecem a eficácia e
produtividade das organizações. Este enfoque ganha um interesse renovado nas unidades de
hotelaria, setor privilegiado na região do Algarve, que lamentam a falta de um modelo com
fundamentos científicos para o gestor de recursos humanos poder aprofundar as relações
entre variáveis capitais e proceder aos reajustamentos necessários.
Assim, apresenta-se um estudo experimental cujo objetivo é explorar as relações de
influência que o potencial motivador do trabalho e outros determinantes exercem na
Satisfação Orientada para o Cliente e Implicação Afetiva ─ e intenções de comportamento ─
de Intenção de Sair da Empresa (de forma negativa) e Recomendação da Empresa, de forma
a privilegiar a empresa e os clientes internos e, consequentemente, os clientes externos.
O estudo experimental que serviu de base a este livro e que se pode encontrar em anexo,
utilizou uma amostra heterogénea de 303 trabalhadores pertencentes a diversos grupos
profissionais de unidades hoteleiras e recorreu-se à análise fatorial confirmatória efetuada
pelo programa Amos, versão 6.0. O modelo validado identifica nove variáveis consideradas
operacionalizações psicometricamente aptas para avaliar atitudes positivas e resultados no
trabalho.
Se as organizações forem capazes de utilizar de forma efetiva este modelo, os ganhos são
irreversíveis. A sua forma de trabalhar irá contribuir, positivamente, para a qualidade de vida
das pessoas que nelas trabalham e poderem vir a ser mais competitivas nos mercados
internacionais.

INTRODUÇÃO
É difícil imaginar uma empresa que pretendendo ser altamente competitiva e com requisitos
de qualidade, não procure adotar políticas e práticas de gestão que garantam um desenho
adequado do trabalho e fomente a satisfação e implicação dos seus membros, com vista a
gerar resultados individuais e organizacionais favoráveis. No entanto, o conhecimento atual
sobre estas práticas de gestão e sobre a sua influência nos comportamentos, não é suficiente
para que muitas das empresas que constituem o tecido empresarial português possam
desenvolver eficientemente e com sucesso a sua atividade.
As empresas do setor Turístico e Hoteleiro Português exigem dos empregados da linha da
frente um grau elevado de interação face a face e voz a voz com os seus clientes e, por isso,
lamentam a falta de um modelo de gestão empiricamente validado que lhes permita
beneficiar de uma evidence based on practice. Esta situação deve-se à inexistência de estudos
empíricos que permitam relacionar variáveis capitais para o funcionamento destas unidades
hoteleiras, dificultando, assim, o desenvolvimento de modelos explicativos de psicologia
organizacional relevantes para os problemas de gestão de pessoal que estas empresas
enfrentam.
A finalidade do presente livro é desenvolver e apresentar as conclusões de um estudo
baseado num modelo, que permita explorar as relações de influência que alguns
determinantes de atitudes positivas no trabalho exercem em desencadear intenções de
comportamento favoráveis às empresas que prestam serviços a clientes. Assumiu-se, neste
modelo, o papel fulcral das atitudes, por serem elas que medeiam o efeito de fatores
contextuais mais objetivos, como a natureza do trabalho ou as perspetivas de
empregabilidade, nos comportamentos individuais que permitem o sucesso empresarial.
A satisfação dos empregados é uma dessas atitudes e pode ser considerada um forte
indicador dos esforços da empresa no sentido de melhorar o desempenho organizacional
(Fritzche & Parris, 2005; Locke, 1976; Nacfur & Ligocki, 2003). Desta forma, as práticas de
gestão orientadas para a satisfação no trabalho são uma importante estratégia de
desenvolvimento. No caso das empresas prestadoras de serviços – e mais especificamente no
caso do setor hoteleiro – torna-se premente conhecer de que forma o serviço a clientes é
percebido pelos empregados. No contexto desta área de atividade, a avaliação da satisfação
dos empregados relativamente ao clima de trabalho é insuficiente, devendo-se estender a

investigação a dimensões do trabalho de outra natureza, nomeadamente, as orientadas para
o serviço.
Este é um motivo suficiente para considerarmos a Satisfação Orientada para o Cliente como
um dos elementos prioritários num modelo de gestão direcionado para o negócio. A este
propósito, no seu best-seller “The Democratic Entreprise”, Lynda Gratton (2005) refere que
uma gestão de recursos humanos deve conceber os funcionários como “clientes internos” e
recorrer a conceitos fundamentais de marketing para definir esquemas operacionais que
possibilitem personalizar a forma como cada pessoa é gerida. Este tipo de práticas
orientadas para o cliente interno, também designadas por práticas customizadas, permite
conhecer todo o tipo de especificidades proeminentes e geri-las com vista a efetuar os
reajustamentos necessários.
No final do século XX, as políticas e práticas de downsizing e outsourcing levadas a cabo pelas
empresas faziam transparecer um elo mais efémero entre empresa e colaboradores (Baruch,
1998). Parece haver recentemente um interesse renovado pela importância da implicação
organizacional como estratégia de gestão de recursos humanos (Robbins, 2006). As
empresas que fomentam uma política de desenvolvimento da implicação nos seus
empregados ganham avanços competitivos únicos, que outras empresas não conseguem
acompanhar (Cunha, Rego, Cunha & Cabral-Cardoso, 2006).
A este propósito Frederick Reichheld, director da Brian and Company, refere no seu livro
“Loyalty Effect” que a lealdade dos empregados favorece a qualidade da relação com clientes
sendo, por isso, uma vantagem competitiva para as empresas. Também Jeffrey Pfeffer
(1998), em “Human Equation Building Profiles By Putting People First”, refere que o
envolvimento e implicação dos funcionários são ferramentas que transformam as empresas
em organizações proficientes na obtenção de retornos económicos. Esta vantagem
competitiva, resultante da implicação das pessoas com a organização assenta, tanto na
motivação pessoal e identificação com a empresa e seus objetivos, como na competência
pessoal, versatilidade de aptidões, disponibilidade para desempenhar diferentes funções,
capacidade de responder às mudanças e de enfrentá-las com êxito.
Satisfação e implicação são, desta forma, duas disposições cruciais no seio das empresas.
Embora seja “difícil especificar a relação causal entre estas respostas afetivas
distintas” (Mathieu & Zajac, 1990, p.175), a sua fomentação na empresa gera inquestionáveis

benefícios de ordem individual e organizacional: potenciam o sentido de utilidade,
estimulam laços positivos entre funcionários, geram interações produtivas com pessoas
relevantes, facilitam a aprendizagem e o desenvolvimento de novas aptidões que
desencadeiam

comportamentos

desejáveis,

tais

como

o

desempenho

elevado,

comportamentos criativos e inovadores, baixo índice de absentismo, comportamentos de
cidadania, recomendação da empresa (passa-palavra), entre outros. Dentro deste
enquadramento, ganha papel fulcral a gestão de recursos humanos, tanto do ponto de vista
humano como produtivo. Não se trata de melhorar um aspeto à custa de outro, mas sim de
procurar uma otimização conjunta que, possibilitando o bem-estar dos trabalhadores num
ambiente concebido e desenhado para o seu desenvolvimento pessoal e profissional,
permita, ao mesmo tempo, um trabalho de maior qualidade que seja garantia do êxito da
empresa face às incertezas que se lhe apresentem.
Um gestor que pretenda libertar nos seus colaboradores atitudes positivas, terá de conhecer
os determinantes que as fundamentam. De entre outras possibilidades, o desenho do
trabalho e o seu potencial motivador, destacam-se como ferramentas de que os gestores
podem socorrer-se para influenciar a satisfação e a implicação no trabalho (Robbins, 2006;
Millán, Sagrera, Félix & Onsalo, 2007). Na verdade, caraterísticas do trabalho e caraterísticas
dos trabalhadores, interagem para determinar se um trabalho enriquecido poderá ou não
conduzir a resultados positivos. O conhecimento dessas interações permite ao gestor
influenciar o modo como as caraterísticas da função influenciam a motivação interna, a
satisfação e a efetividade do trabalho dos seus colaboradores.
Quando o potencial de uma função possibilita ao trabalhador oportunidade para satisfazer as
suas necessidades de crescimento individual, mediante o desenvolvimento de novas
aptidões e a possibilidade de auto-realização e valorização, este benefício pessoal repercutese igualmente na empresa, que consegue alcançar um desempenho organizacional mais
efetivo e com bons níveis de execução.
As empresas prestadoras de serviços têm de garantir que o comportamento dos empregados
transmite uma imagem positiva dos seus produtos, serviços e da própria organização. Estes
comportamentos positivos, que fidelizam clientes e garantem o negócio, estão diretamente
associados às atitudes individuais do trabalhador sendo, por isso, um indicador básico para
perceber se as políticas de gestão orientadas para as atitudes se refletem nos resultados da

empresa.
A recomendação da empresa é um desses indicadores, que reflete a ideia de clientes e
outros utilizadores de produtos e serviços. Se o serviço prestado for exemplar, conseguindo a
empresa exceder as expetativas dos seus clientes, a recomendação da empresa vai conseguir
alcançar níveis elevados, pois geram-se condições óptimas para a comunicação interpessoal
positiva. Assim, a recomendação da empresa é uma oportunidade concreta para a empresa
criar uma imagem positiva no mercado e entre clientes. Os empregados que repetidamente
recomendam a empresa, reagem positivamente em relação aos produtos e serviços,
motivando os clientes externos na sua compra ou aquisição. O resultado final é a fidelização
tanto dos clientes internos como dos externos (Robertson, Callinan & Bartram, 2002).
Um outro indicador comportamental, que possibilita à empresa avaliar as suas políticas de
investimento nos clientes internos, é a intenção de permanecer na organização. Este
indicador é especialmente importante no setor hoteleiro, pois sugere que o empregado é um
instrumento que pode ser potenciado.
Face ao exposto, é objetivo desenvolver um modelo que explore as relações de influência
que o potencial motivador do trabalho e outros determinantes exercem na satisfação no
trabalho, na satisfação orientada para o cliente, na implicação organizacional e nas intenções
de comportamento ─ intenção de sair da empresa, recomendação da empresa. Este modelo
poderá orientar políticas de gestão que privilegiem concomitantemente a empresa e os
clientes internos e, consequentemente, os clientes externos. Só desta forma se garantirá a
sua competitividade neste novo contexto de incerteza, concorrência e mudança.
Apresenta-se uma estrutura organizada da seguinte forma:
A seção um – Modelo das Caraterísticas do Trabalho – apresenta o modelo teórico em que
assenta a avaliação das caraterísticas do trabalho.
As seções dois – Implicação Organizacional – e três – Satisfação no Trabalho – procuram
clarificar os dois conceitos centrais, Satisfação e Implicação, revendo-se aqui alguns dos
principais contributos empíricos no estudo dos antecedentes e potenciais consequentes
destas duas atitudes. Na seção três, faz-se ainda um enquadramento concetual do conceito
de Satisfação Orientada para o Cliente e da sua relevância no seio das empresas que prestam
serviços a clientes.
A quarta seção – Relação entre a Satisfação no Trabalho e a Implicação Organizacional –

ilustra algumas evidências empíricas associadas ao debate gerado em torno da natureza da
relação de influência entre a satisfação no trabalho e implicação organizacional.
A seção cinco – Enquadramento do Setor Turístico e Hoteleiro na Pesquisa Empírica – faz
referência aos setores Turístico e Hoteleiro, que constituem o campo de aplicação da
pesquisa realizada, reportando-nos à sua situação atual e à sua importância relativa na
economia internacional, nacional e do Algarve. As perspetivas de futuro são objecto de um
especial destaque, salientando-se a importância que estes dois setores de atividade
merecem por parte de todos os intervenientes – empresas, clientes, empregados e, também,
políticos.
A seção seis – Problematização – retoma a problemática já formulada nesta introdução,
enquadrando o presente estudo no contexto atual da investigação científica sobre as
atitudes no trabalho.
A seção sete – Discussão dos resultados – compara os resultados obtidos com outros estudos
empíricos e enunciados teóricos.
A seção oito – Conclusões – reúnem-se as principais implicações retiradas dos diferentes
estudos efetuados. Adicionalmente discutem-se os potenciais contributos dos resultados
obtidos para o conhecimento e prática de gestão, dando-se algumas sugestões para futuras
investigações.
Apresenta-se, ainda, a lista de referências bibliográficas.
Em anexo encontra-se a Investigação realizada com profissionais de hotelaria – pretende
testar o modelo concetual proposto com vista a uma subsequente validação empírica. O
Anexo 1 “Metodologia” carateriza a amostra, descreve os instrumentos utilizados na recolha
de dados e os procedimentos de análise no seu tratamento. O Anexo 2 “Apresentação dos
resultados” mostra os resultados da análise estatística dos dados recolhidos na amostra de
profissionais de hotelaria, onde se incluem análises descritivas e correlacionais, comparação
entre grupos profissionais, teste de hipóteses de mediação e moderação e, finalmente, a
validação global do modelo em estudo através de técnicas de modelagem com equações
estruturais.
Sem se pretender, com este livro, esgotar a problemática que comporta o estudo ou
encontrar uma resposta definitiva para as interrogações formuladas, espera-se contribuir
para o alargamento do conhecimento científico neste domínio, permitindo compreender

com maior rigor e objetividade o sistema de gestão de recursos humanos no setor Hoteleiro.
As conclusões expressas aqui podem vir a ter aplicação neste setor de atividade e constituir
uma base de trabalho para os gestores de Recursos Humanos, na medida em que poderão
adotar as eventuais contribuições de um modelo empiricamente testado e adaptado à
realidade específica do setor de atividade da sua empresa.

“As pessoas são o nosso melhor valor, contudo, são
poucas as empresas que põem em prática ou que
veiculam esta premissa”
(Peter Druker, 1992).

“Finalmente um estudo com base em protagonistas concretos e
que face à sua competência e comportamento podem fazer toda a
diferença na Região onde a oferta hoteleira representa 40% do
todo nacional. Gente motivada, valorizada e reconhecida são
factores que podem levar à fidelização dos clientes.
Bem haja por este Livro e este trabalho cientifico.”
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