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RESUMO 

O aumento do número de idosos e o entendimento de que as estruturas residenciais para idosos são 

uma das opções para estas pessoas são uma realidade. Sabemos que, tanto a satisfação dos 

colaboradores como a dos clientes influencia o bom funcionamento destas organizações. A garantia da 

qualidade dos serviços prestados por vezes não é a desejada, ressentindo-se nos clientes. Neste 

sentido, torna-se relevante saber tanto o grau de satisfação dos colaboradores como a os clientes que 

prestam o seu serviço nestas organizações, bem como a identificação dos fatores que influenciam 

ambos os graus de satisfação. Este tipo de investigação torna possível a contribuição de propostas de 

ações para aperfeiçoar a qualidade do serviço a prestar aos clientes por parte dos colaboradores. 

O enquadramento teórico abordou definições como envelhecimento, estruturas residenciais para 

idosos, satisfação do colaborador e satisfação do cliente. A investigação empírica assentou num estudo 

exploratório, descritivo, correlacional e transversal, de natureza quantitativa. A análise descritiva e 

inferencial recaiu sobre as variáveis de um questionário aplicado aos colaboradores e aos clientes de 

treze estruturas residenciais para idosos do distrito de Viseu, que aborda, primeiramente, questões 

sociodemográficas e organizacionais e, posteriormente, questões de avaliação do grau de satisfação. 

Aos clientes ainda foi avaliada a dependência através do Índice de Barthel. Totalizam 204 

colaboradores e 381 clientes. 

Os resultados evidenciam que os colaboradores valorizam mais as relações com as entidades 

superiores, o seu próprio posto de trabalho e o meio em que se inserem e mostram menor satisfação na 

interação com os colegas e com a sua remuneração. Os fatores que influenciam o seu grau de 

satisfação são o estado civil, os anos de serviço, o vencimento e a razão principal que o (a) levou a 

trabalhar na organização. Os clientes dizem valorizar mais o ambiente que os circunda, a confiança 

confiada a eles bem como o relacionamento com os que os rodeiam. Quanto aos fatores que influem o 

seu grau de satisfação destacam-se o género, o estado civil, a permanência na organização, de quem 

partiu a iniciativa para ir para a organização e a participação nas atividades culturais da organização. 

 

Palavras-chave: Satisfação, Estruturas Residenciais para Idosos, Colaboradores, Clientes. 
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ABSTRACT 

The increasing number of old people and the understanding that the residential structures for the 

elderly are one of the options for these people are part of the reality. We know that both employees’ 

and customers’ satisfaction influence the proper functioning of these organizations. Sometimes the 

quality of services is not the desired one, and the clients feel it. Concerning this, it becomes relevant to 

know the degree of satisfaction both of customers and employees who offer their services in these 

organizations, as well as the identification of aspects that influence them. This kind of research makes 

possible the contribution of suggested actions to improve the quality of services provided to customers 

by employees. 

The theoretical environment addressed concepts such as ageing, residential structures for the elderly, 

employees’ and customers’ satisfaction. Empirical research was based on an exploratory, descriptive, 

correlational, cross-sectional, and quantitative study. The descriptive and inferential analysis focused 

on the variables of a questionnaire applied to employees and customers of the thirteen residential 

structures for the elderly in the district of Viseu, which deals with social, demographic and 

organizational issues and, subsequently, questions of evaluation of the degree of satisfaction. 

Customers’ dependence was further analysed through the Barthel Index, in a total of 204 employees 

and 381 customers.  

The results show that employees appreciate relations with the higher authorities, their own jobs and 

the environment in which they work, and show less satisfaction in interacting with peers and with their 

payment. The factors that influence their degree of satisfaction are marital status, the years of service, 

the salary and the main reasons that have led them to work in the organization. Customers say they 

give more importance to the surrounding environment, the confidence, and the relationship with those 

around them. The prevailing factors that influence the degree of satisfaction are gender, marital status, 

period of stay in the organization, who had the initiative to go to the organization and the participation 

in the cultural activities of the organization. 

Keywords: Satisfaction, Residential Structures for the Elderly, Employees, Customers. 
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Introdução 

3 

Atualmente, com o crescente aumento da população idosa, ascende a preocupação com a sua 

inserção na sociedade. Neste sentido, é necessária uma especial atenção aos apoios que 

favoreçam a sua qualidade de vida e bem-estar. C. Moura (2012) refere que o envelhecimento 

“…é hoje uma manifesta questão demográfica, que representa um papel significativo na 

preparação para o desafio sobre a presente organização da sociedade em que a estrutura etária 

da população constitui um dos aspetos que torna a abordagem do envelhecimento 

demográfico uma prioridade” (p.27). 

Pinto (2009) refere que “na Europa, estima-se um ritmo de crescimento quatro vezes maior no 

número de idosos por relação ao número de jovens” (p.156). 

De acordo com M. Rosa (2012), em Portugal, a população deverá continuar a envelhecer de 

forma estrondosa. Estima-se que em 2060, mesmo que os níveis de fecundidade não 

aumentem muito e os saldos migratórios continuem a ser positivos, a população poderá 

continuar próxima dos dez milhões de pessoas, porém, será bem mais envelhecida do que nos 

dias de hoje.  

Ao progressivo envelhecimento demográfico nem sempre corresponde um grau de autonomia 

e bem-estar que possibilitem, às pessoas mais idosas, a satisfação das suas necessidades 

fundamentais sem apoio de outrem (Grupo de Coordenação do Plano de Auditoria Social 

[GCPAS] & Crianças, Idosos e Deficientes - Cidadania, Instituições e Direitos [CID], 2005). 

Hoje em dia, com a existência de uma população acrescida de idosos e sabendo que, por 

inexistência, por vezes de familiares, a solução para a maioria destes idosos será frequentar as 

estruturas residenciais para idosos, torna-se revelante estudar o seu grau de satisfação. Nestas 

estruturas, é fundamental haver uma atuação por parte dos colaboradores que vai de encontro 

ao respeito e promoção dos direitos dos clientes, assim como uma atuação personalizada. 

Neste sentido, pretende-se estudar qual o seu grau de satisfação profissional. 

A satisfação com os serviços prestados por estas instituições, na sua dupla vertente da 

satisfação dos colaboradores e da satisfação dos clientes, é uma área complexa e de difícil 

avaliação.   

Segundo O. Santos e colaboradores (2007), a satisfação profissional surge como sendo o 

resultado afetivo da motivação no trabalho, tem efeitos no desempenho do trabalho, logo este 
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passa a ser um determinante para o progresso sustentado da prestação dos serviços. A 

acrescentar ainda que, a satisfação profissional na prestação deste tipo de serviços é 

considerada um elemento estrutural destes e está associada à sua qualidade e resultados que, 

por sua vez, estão relacionados com a satisfação dos clientes.  

De acordo com M. Rodrigues (1995), num estudo internacional onde se avaliou a satisfação 

geral no trabalho, pelos indivíduos que se declararam “muito satisfeitos”. Seguidamente, 

compararam Portugal com outros países e os resultados evidenciaram que o nosso país tem 

um grau de satisfação com o trabalho bastante baixo (somente 17% dos colaboradores se 

mostraram “muito satisfeitos”), divergindo de países como os Estados Unidos da América 

(50%), Áustria (47%) ou Alemanha Ocidental (44%).  

Num estudo realizado a nível nacional, onde se consideraram alguns fatores para relacionar 

com o grau de satisfação de colaboradores, os resultados revelaram que o grau de satisfação 

“muito satisfeito” se destacou mais nos colaboradores que evidenciaram ter oportunidades de 

trabalho para efetivar a sua vocação. As razões mais revelantes de satisfação estão nos aspetos 

ter um “trabalho interessante” e a “proximidade de casa”. Contrariamente, nas razões de 

insatisfação, sobressai a “fraca remuneração” (Rodrigues, 1995).  

De acordo com A. Pereira (2010), a “satisfação profissional é função da discrepância entre 

expetativas e resultados. Um indivíduo está satisfeito quando os resultados igualam ou são 

superiores às expectativas” (p.5). 

A satisfação dos clientes é, nos dias de hoje, também considerada como um objetivo essencial 

dos serviços de saúde, como é o caso das estruturas residenciais para idosos, e tem vindo a 

ocupar um lugar cada vez mais marcante na avaliação da qualidade destes serviços (O. Santos 

et al., 2007). 

O aumento da população idosa conduz a uma maior procura por este tipo de estruturas 

residenciais. Este facto leva ao aumento do consumo de serviços desta natureza e acarreta 

consigo um acréscimo consequente da responsabilização deste tipo de instituições. Neste 

âmbito surge, então, a necessidade de se saber se os clientes estão ou não satisfeitos com os 

serviços por elas prestados.  

Segundo Marques (2010), foi a partir dos anos oitenta que a satisfação dos clientes se 

principiou como um indicador essencial da qualidade dos serviços. E a partir dos anos 90, foi 
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inserida a noção “humanização dos serviços de saúde”, como um conjunto de princípios com 

o intuito de condenar o carácter impessoal e desumanizado na prestação dos serviços de 

saúde. Para esta autora: 

… a satisfação do cliente passou a ser revelante, como um campo de investigação no 

âmbito da gestão dos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, uma necessidade para as 

organizações de saúde que se preocupam em melhorar continuamente a qualidade dos 

seus serviços e em simultâneo a sua imagem. (p.51) 

De acordo com Al Emadi, Falamarzi, Al-Kuwari e Al-Ansari (2009), a satisfação do cliente 

tornou-se um indicador relevante da qualidade e desempenho dos serviços de saúde, não 

sendo exceção as estruturas residenciais para idosos. A satisfação dos clientes é importante 

por diversas razões. Em primeiro lugar, os clientes satisfeitos têm uma maior tendência a 

manter relações sólidas com o seu colaborador de prestação de serviços. Em segundo, através 

da identificação do grau de satisfação e dos fatores que influenciam a satisfação, a 

administração da organização pode melhorar as lacunas do sistema, tendo oportunidade de vir 

a aperfeiçoar os serviços prestados. Em terceiro lugar, os clientes satisfeitos estão mais 

inclinados a fortalecer uma relação com o colaborador, conduzindo assim à concretização de 

serviços com qualidade. É relatado que, a baixa satisfação do cliente está associada a menor 

confiança nos colaboradores, acarretando uma diminuição do bem-estar biopsicossocial dos 

clientes nas estruturas residenciais para idosos.  

De acordo com O. Santos e colaboradores (2007), os dois conceitos, satisfação profissional e 

satisfação dos clientes, estão interligados, influenciando-se mutuamente. Deste modo, torna-

se relevante o conhecimentos do grau de satisfação, quer dos clientes quer dos colaboradores, 

pois, assim, sabe-se o grau de satisfação do sistema deste cariz e, consequentemente, poderá 

haver uma melhoria contínua nos serviços prestados. 

De acordo com Alves (2011), a qualidade está cada vez mais presente nas organizações. Esta 

é utilizada nas mais variadas etapas do ser humano, desde a própria vida até aos serviços onde 

se trabalha. Neste sentido, sendo a satisfação um indicador de qualidade nos serviços 

prestados, neste estudo irá ser identificado o grau de satisfação e os fatores preditores da 

satisfação que possam influir ou não para a satisfação.  

Alves (2011) refere que “num mundo cada vez mais instável marcado pela noção de 

globalização e um maior enfoque centralizado na satisfação do cliente, as empresas 

necessitam de uma cultura que valorize o esforço contínuo, a imaginação e o espírito de 
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equipa” (p.1). Portanto, a qualidade global das estruturas residenciais para idosos é da 

responsabilidade de um todo, desde os dirigentes e técnicos até aos auxiliares de ação direta.  

Pisco (2001) menciona que, a qualidade da prestação de serviços nestas instituições é 

multidimensional, existindo a contribuição de diversos fatores. É de referir que alguns fatores 

podem ser medidos, como o tempo de espera para ser levado à casa de banho, caso o cliente 

seja dependente. A relação entre o cliente e o colaborador já será mais difícil de medir. 

Contudo, todos os fatores são interdependentes e interagem entre si, tendo cada um o seu 

valor na mensuração da satisfação/insatisfação dos clientes. 

Russo (2003) menciona que, os fatores que contribuem para a satisfação de maior destaque na 

relação entre clientes e colaboradores são a confiança, a humildade, a cordialidade, a 

pontualidade, a competência, a agilidade e a organização do ambiente de trabalho.  

M. Pereira, Araújo-Soares e McIntyre (2001) afirmam que, a opinião do cliente é 

imprescindível para a monitorização da qualidade dos serviços de saúde, para a identificação 

de problemas a colmatar, para criar novas expectativas no que respeita aos serviços a prestar e 

na sua própria reorganização. Para Marques (2010), “…a satisfação do cliente é decisiva para 

a qualidade e eficiência do serviço prestado, sendo necessário o compromisso de todos os 

colaboradores na implementação de práticas sistemáticas de gestão que conduzam à 

satisfação, dando particular atenção à melhoria contínua dos processos organizacionais” 

(p.59). Portanto, e segundo a mesma autora, todas as estruturas residenciais para idosos 

devem executar os seus serviços com o máximo rigor, justiça, segurança, qualidade, 

eficiência, respeito e eficácia, com o intuito de satisfazer as necessidades dos seus clientes. 

A investigação que se pretende levar a cabo tem como objetivo principal: saber qual o grau de 

satisfação, quer dos colaboradores quer dos clientes de estruturas residenciais para idosos e 

conhecer os fatores que interferem em ambas as satisfações. A pertinência do estudo irá 

contribuir para um conhecimento mais aprofundado acerca da realidade do conhecimento, 

quer do grau de satisfação dos colaboradores que exercem as suas funções neste tipo 

instituições, quer da satisfação dos clientes que lá se encontram, bem como dos fatores que 

interferem ambas as satisfações, visto ainda não haver muitos estudos sobre esta temática.   

Considera-se, portanto, este estudo uma mais-valia para os colaboradores e clientes das 

estruturas residenciais para idosos. Desta forma, os colaboradores ficam a perceber qual o 

grau da sua satisfação e quais os fatores que vão influenciar a sua satisfação, encontrando, 
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assim, melhores estratégias de atuação, face às necessidades reais. No que respeita aos 

clientes, estes também vão saber qual o seu grau de satisfação, bem como os fatores que vão 

influir na sua satisfação, podendo vir a melhorar certos aspetos e fatores/dimensões, caso seja 

necessário. 

De acordo com O. Santos e colaboradores (2007), a análise integrada do grau de satisfação 

dos clientes, da perspetiva dos colaboradores, quanto ao que constitui um serviço de 

qualidade, assim como o grau da satisfação do colaborador com o seu trabalho enquanto tal, 

vai possibilitar um melhor entendimento acerca dos processos de melhoria dos serviços 

prestados nas estruturas residenciais para idosos. 

Este estudo encontra-se estruturado em cinco capítulos essenciais: o primeiro capítulo é 

referente à fundamentação teórica, sendo esta constituída por seis subcapítulos em que se 

procede a uma revisão da literatura científica, desde o conceito de envelhecimento e a velhice, 

as organizações, as instituições particulares de segurança social, a estrutura residencial para 

idosos, a satisfação do colaborador e a satisfação do cliente; o segundo capítulo é dedicado à 

investigação empírica, onde se insere a metodologia de investigação, os procedimentos éticos 

e o tratamento estatístico; o terceiro capítulo diz respeito à apresentação e análise dos 

resultados do estudo; o quarto capítulo é destinado à discussão dos resultados; por fim, o 

quinto capítulo compreende as conclusões e reflexões gerais.  
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CAPÍTULO I  
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Neste capítulo inscreve-se a revisão bibliográfica no âmbito da problemática em estudo, de 

forma a constituir um modelo de análise que relacione os conteúdos pertinentes com a 

temática em estudo.  

1.1. O envelhecimento e a velhice  

1.1.1. Conceitos 

De acordo com Fonseca (2006) o estudo psicológico das pessoas idosas, do envelhecimento e 

da velhice têm sido marcados por dificuldades de ordem concetual. Para Baltes (2000) a 

psicologia da aprendizagem americana teve um grande impacto sobre o pensamento de 

estudantes universitários que mostraram interesse em definir padrões evolutivos 

característicos da velhice e da capacidade de modificação do desempenho cognitivo em 

idosos. Baltes acreditava assim no caráter incompleto da arquitetura do desenvolvimento 

humano, na relevância da cultura para recompensar os limites da ontogênese e na 

descontinuidade entre a velhice inicial e a avançada e ainda no caráter normativo do 

envelhecimento. 

Quanto ao processo de envelhecimento e sua consequência natural, a velhice, continuam a ser 

uma das preocupações da sociedade atual (Netto, 2006). A velhice é um conceito difícil de 

definir. Nesta fase, o organismo sofre transformações contínuas (Berger & Mailloux-Poireier, 

1995). Segundo P. Carvalho (2012), a velhice “...não é um declínio em si mesmo, não é um 

determinismo: é uma ocasião permanente de crescimento e mudanças” (p.65) e contempla as 

dimensões: biológica, cronológica, psicológica e social. Ou seja, a velhice é o “estado de uma 

pessoa que, devido ao avanço da idade - idade cronológica - sofreu um declínio nos seus 

órgãos e capacidades intelectuais e consequentemente uma diminuição da sua participação 

social” (M. A. Silva, 2011, p.14).  

Contudo, sendo a última etapa da vida, não é um estado comum para todas as pessoas. 

Enquanto para algumas pessoas significa o aumento do tempo livre ou mesmo o 

desaparecimento de um grande número de responsabilidades, para outras, significa uma etapa 
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difícil, com o surgir de múltiplas doenças bem como a perda da autonomia. Estudos sugerem 

que a vida tardia é marcada pelas suas próprias preocupações e que, até ao fim, a saúde e a 

atividade diária constituem elementos fulcrais de satisfação (Martín, 2006). 

 “Segundo a OMS, considera-se como idosa uma pessoa com mais de 65 anos, ou mais de 60 

anos se viver em países menos desenvolvidos” (Carneiro, 2012, p.3). Para Gorman (2000), 

“…o tempo cronológico desempenha um papel essencial em que a idade de 60 ou 65 anos 

está legislada ser a idade de reforma e ser assim o início da velhice” (p.7). 

Por envelhecimento entende-se o processo que ocorre desde o nascimento até à morte 

(Fernández-Ballesteros, 2000), sendo assim um procedimento “...universal, progressivo e 

inevitável” (M. Rosa, 2012, p.19), bem como um “…processo complexo, pluridimensional, 

revestido não apenas por perdas mas também por aquisições individuais e coletivas, 

fenómenos inseparáveis e simultâneos” (Brêtas, 2003, p.298). Portanto, o envelhecimento 

“não é um estado, mas sim um processo de desgaste progressivo e diferencial” (Cancela, 

2007, p.1). 

Tal como refere a Direção-Geral da Saúde (DGS, 2004), o envelhecimento é caracterizado 

como sendo um fenómeno biológico, psicológico e social dos indivíduos, que se inicia mesmo 

antes do nascimento e se desenvolve ao longo da vida. O envelhecimento define-se, ainda, 

como sendo um processo lento, adaptativo e contínuo (Martín, 2006). Para Corrêa (2000), o 

envelhecimento não é apenas um simples processo físico, envelhecer é, também, um estado de 

espírito. O envelhecimento humano é, assim, um processo de desenvolvimento natural, 

heterogéneo, individual e social. 

Na opinião de Fontaine (2000), existem três tipos de idades no envelhecimento dos indivíduos 

que diferem da idade cronológica: a biológica, a psicológica e a social. A idade biológica 

pretende corresponder ao envelhecimento orgânico, ou seja, “cada órgão sofre modificações 

que diminuem o seu funcionamento durante a vida e a capacidade de autorregulação torna-se 

menos eficaz” (p.23). A idade psicológica alude às “competências comportamentais que a 

pessoa pode mobilizar em resposta às mudanças do ambiente” (p.25). E a idade social refere-

se ao “papel, aos estatutos e aos hábitos da pessoa, relativamente aos outros membros da 

sociedade” (p.25). 
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“Envelhecer bem é um processo heterogéneo e diferenciado, na medida em que cada um(a) 

vive em contextos físicos, sociais e humanos diferentes e é portador(a) de vivências e projetos 

de vida idiossincráticos” (Carneiro, 2012, p.18). 

1.1.2. Envelhecimento demográfico 

Tal como alude Serafim (2007), “o envelhecimento demográfico refere-se ao aumento 

progressivo dos indivíduos com idades avançadas relativamente ao grupo total de idosos” 

(p.68). Bandeira (2012) diz, ainda, que o envelhecimento demográfico é a “progressiva 

diminuição do peso das gerações mais jovens a favor das gerações mais velhas” (pp.5-6). 

Neste sentido, o envelhecimento é um processo que não é indiferente à sociedade. Tanto na 

europa como em Portugal, os idosos estão cada vez mais a tornar-se uma população em 

expansão (Serafim, 2007). Carneiro (2012) diz que, “a evolução demográfica em Portugal no 

passado recente caracterizou-se por um gradual aumento do peso dos grupos etários seniores e 

uma redução do peso da população jovem” (p.14). 

As razões que justificam o aumento do envelhecimento demográfico são: a diminuição da 

mortalidade e fecundidade e a migração (Serafim, 2007). Neste sentido, tal como refere C. 

Moura (2006): 

 Favorecendo, mudanças na estrutura etária, designadamente repercussões a nível 

familiar e social, que não devem ser olvidadas, nomeadamente a urbanização, 

migração de jovens para as cidades à procura de emprego, famílias reduzidas, e a 

emancipação da mulher, que conduz à diminuição da prestação de cuidados aos 

familiares mais velhos (p.42). 

O envelhecimento resulta da transição demográfica das sociedades, definida como a passagem 

dum modelo demográfico de fecundidade e mortalidade elevados para um modelo de níveis 

baixos dos mesmos e, conjuntamente, um aumento generalizado da esperança média de vida 

das populações (Carneiro, 2012), que “frequentemente acompanham a evolução 

socioecónomica de diversos países” (Chaimowicz, 2009, p.16). Neste processo, observa-se 

um estreitamento relativo da base da pirâmide de idades e um alargamento do topo (Carneiro, 

2012). Chaimowicz (2009) aponta três fases da transição demográfica: elevada mortalidade e 

fecundidade; queda da mortalidade e crescimento populacional; queda da fecundidade e 

envelhecimento populacional. 
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Devido à elevada taxa de mortalidade, a expectativa de vida foi, durante muitos anos, bastante 

baixa. Logo após a Revolução Industrial, iniciou-se a queda da mortalidade, ocorrendo a 

transição demográfica, devido ao progresso de estratégias de produção de alimentos, à 

melhoria das condições sanitárias e habitacionais e aos programas de saúde pública 

(Chaimowicz, 2009). Em 1920, os homens tinham uma esperança média de vida, 

aproximadamente, de 36 anos, já em 1960 alcançava os 60 anos (M. Rosa, 2012). Este 

aumento da esperança média de vida aconteceu “sobretudo nas sociedades industrializadas, 

com o notável avanço da ciência médica e da qualidade de vida” (M. A. Silva, 2011, p.14). 

Atualmente, a esperança média de vida ao nascer é de cerca de 79 anos (Instituto Nacional de 

Estatística [INE], 2013). Neste contexto, a esperança média de vida aos 65 anos é de 20 anos 

para as mulheres e de 17 para os homens (M. Rosa, 2012). 

Segundo Bandeira (2012), existem mais três fatores para o aumento do envelhecimento 

demográfico em Portugal: 

 Emigração e envelhecimento do interior: quando o índice de envelhecimento da 

população portuguesa aumentou significativamente, foi quando houve uma grande vaga 

emigratória, em que esta alterou o peso das estruturas etárias intermédias. Bandeira 

(2012) diz que, a relação entre a emigração e o envelhecimento demográfico foi devido 

ao facto de que “...o aumento do envelhecimento durante esse período foi mais acentuado 

em regiões do interior, nas quais a natalidade se mantinha ainda elevada” (p.10); 

 Efeitos da revolução contracetiva: esta revolução iniciou-se em Portugal 

aproximadamente em 1960, em que a mulher teria uma média de três filhos. Em 1982, o 

indicador conjuntural de fecundidade era de 2,1 filhos por mulher e, em 1986, desceu 

para 1,6. No ano de 2003, o número de filhos por mulher manteve-se estável, diminuindo, 

nesse mesmo ano, para 1,4. Em 2007, caiu para 1,3, e, desde aí, o valor tem sido mantido 

até à atualidade. O resultado do Inquérito à Fecundidade, realizado pelo INE em 2013, 

revelou que, o número médio de filhos por mulheres dos 18 aos 49 anos é de 1,8 (INE, 

2014a). Portanto, o que pode explicar este facto é a “...redução do ciclo fecundo das 

mulheres, o qual tende a iniciar-se cada vez mais tarde, o que deve ser relacionado com o 

aumento da idade média ao primeiro casamento e a descida da intensidade da 

nupcialidade” (p.15); 
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 Relação entre o recuo da mortalidade e do envelhecimento: o aumento da esperança 

média de vida, que se tem atingido nos últimos tempos, revela uma diminuição da taxa de 

mortalidade. Estes são fatores que influenciam, inevitavelmente, a configuração das 

pirâmides demográficas. 

Segundo Barros de Oliveira (2010), as consequências do envelhecimento populacional podem 

ocorrer a dois níveis: sociais, onde se averigua a convivência de várias gerações, família com 

um ou mais idosos e há mais idosos a viverem em instituições; saúde, em que a necessidade 

de um maior número de serviços se torna crucial, implicando, consequentemente, uma maior 

procura pelas respostas sociais, como as estruturas residenciais para idosos. 

Embora o processo do envelhecimento demográfico tenha alcançado uma proporção mundial, 

a intensidade distingue-se consoante as regiões e os respetivos países. Este processo 

aconteceu devido aos conhecimentos técnico-científicos e às condições de vida das pessoas 

que melhoraram de uma forma abrupta. Atualmente, Portugal é um dos países mais 

envelhecidos da europa, como tal, do mundo (M. Rosa, 2012). 

No que se refere à população mundial, a idade média da população, em 1990 e 2005, era de 

24 e 27,4 anos, respetivamente. Prevê-se que para o ano 2020 seja de 31 anos e para 2050 a 

idade média seja de 36,1 anos. Comparativamente, quanto à idade média da população da 

europa, em 1990 e 2005 era de 34,6 e 39 anos, respetivamente. Estima-se que para o ano 2020 

seja de 42,4 anos, passando para os 45,8 anos em 2050 (Department of Economic and Social 

Affairs of the United Nations Secretariat [DESA], 2013). De acordo com os censos de 2001 e 

2011, a idade média da população residente em Portugal aumentou cerca de três anos, 

fincando-se em 41,8 anos. Em 2013, de acordo com as estimativas, a idade média da 

população alcançava, já, os 43,1 anos. Tendo por base o cenário central, a idade média da 

população poderá vir a aumentar cerca de oito anos até 2060 (INE, 2014a). 

Em 2010, numa população total de cerca de 10 590 milhares de portugueses, a percentagem 

de população com 65 ou mais anos era de 18%. Quanto à idade média da população, em 1990 

e 2005, era de 34,3 e 39,3 anos, respetivamente. Prevê-se que, para o ano 2020, a idade média 

aumente para os 45 anos e, em 2015, atinja os 52,5 anos (DESA, 2013). 

A Comissão das Comunidades Europeias (2007) refere que, até 2050, o número de indivíduos 

com 65 anos ou mais aumentará cerca de 70% na união europeia. 
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Entre os censos de 2001 e 2011 verificou-se que, o aumento do envelhecimento populacional 

deve-se ao decréscimo de uma proporção jovem (indivíduos com menos de 15 anos) que 

recuou para 15% e do aumento da população idosa (indivíduos com 65 ou mais anos) que 

cresceu para cerca de 19% (INE, 2014a). Desta forma, a base da pirâmide diminuiu, no que 

respeita à população jovem, e ampliou-se mais no topo, com o aumento da população idosa. 

Portanto, as estimativas de população residente dos últimos anos confirmam, assim, o duplo 

envelhecimento demográfico: ampliação do número de idosos e diminuição do número de 

jovens (INE, 2014a). 

Entre 2012 e 2060, a população com 65 ou mais anos, a viver em Portugal, aumentará, 

atingindo os 3 344 milhares no cenário alto (36%), os 3 043 milhares no cenário central 

(35%) e os 2 729 milhares no cenário baixo (43%). O acréscimo mais acentuado da população 

idosa ocorre no cenário alto e advém de um maior aumento da esperança de vida estimado 

neste cenário (INE, 2014a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. População residente com 65 ou mais anos (em milhares), Portugal, 1991-2060  

(estimativas e projeções)  

(INE, 2014b) 

Prevê-se que, a nível mundial, a expectativa de vida ao nascer venha a aumentar. Dados do 

INE referem que, entre os anos de 2025-2030, a esperança média de vida atinja os 73 anos, 

passando para os 82 anos entre 2095-2100. O mesmo se verifica para os territórios mais 
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desenvolvidos, em que se estima que se alcance os 80 anos entre 2025-2030, excedendo para 

os 89 anos entre 2095-2100 (DESA, 2013). 

Nos anos de 2011 a 2013, em Portugal, a esperança de vida à nascença da população era de 80 

anos. Projeta-se que, em 2060, venha a alcançar os 84,21 anos para homens e os 89,88 anos 

para mulheres (INE, 2014a). 

Prevêem-se alterações da estrutura etária da população, resultando num contínuo 

envelhecimento demográfico. Estima-se que o índice de envelhecimento em Portugal pode 

aumentar de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens, entre 2012 e 2060, no cenário central. 

Este índice, no cenário baixo, pode vir a alcançar os 464 idosos por cada 100 jovens e, no 

cenário alto, pode atingir 287 idosos por cada 100 jovens (INE, 2014b). Entende-se por índice 

de envelhecimento a “relação entre a população idosa e a população jovem, definida, 

habitualmente, como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número 

de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos” (INE, 2014b, p.18). 

Neste contexto, é importante evidenciar que, mesmo nos cenários central e alto, em que se 

pressupõe a recuperação para saldos migratórios positivos, verifica-se que estes não são 

suficientes para atenuar o ritmo de envelhecimento demográfico, contudo, os saldos 

migratórios positivos, os níveis de fecundidade mais elevados e a esperança média de vida 

mais elevada vão permitir travar o ritmo do envelhecimento demográfico da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Índice de envelhecimento, 1991-2060 (estimativas e projeções) 

(INE, 2014b) 
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Assim, tal como refere S. Moura (2012), o processo de envelhecimento demográfico que se 

verifica atualmente, associado às diferentes mudanças já vistas anteriormente, determinará, 

nos próximos tempos, novas necessidades em saúde, emergindo novos desafios aos sistemas 

de saúde no que respeita, não somente à garantia de acessibilidade e qualidade dos cuidados, 

mas, também, no que respeita à sustentabilidade dos próprios sistemas. 

1.1.3. Envelhecimento e dependência 

A dependência surge quando o indivíduo apresenta perdas na sua autonomia funcional e 

carece do auxílio de outrem. Portanto, pode ser considerada um processo que, em determinada 

condição (aguda ou crónica), afeta a funcionalidade dos idosos, bem como a execução das 

suas atividades básicas de vida diária (ABVD) (Duarte, Andrade & Lebrão, 2007). Segundo o 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS, 2009), a recomendação da 

Comissão dos Ministros aos Estados-Membros relativa à dependência, define-a como: 

…um estado em que se encontram as pessoas que por razões ligadas à falta ou perda 

de autonomia física, psíquica ou intelectual, têm necessidade de uma assistência e/ou 

ajudas importantes a fim de realizar os atos correntes da vida ou Atividades de Vida 

Diária (p.8). 

Também C. Ramos (2012) define dependência como sendo “…o reflexo de uma perda geral 

das funções fisiológicas derivadas do próprio processo de senescência, ou por uma ou varias 

doenças crónicas” (p.9). Ainda Lemos e Medeiros (2006) referem-se à dependência como 

sendo à inaptidão de um indivíduo executar as suas tarefas de forma satisfatória, sem que 

necessite do auxílio de outrem ou de ajudas técnicas.  

De acordo com o MTSS (2009), uma pessoa considerada autónoma será aquela que é “capaz 

de realizar sem apoios de terceiros os cuidados de necessidade básica” (p.15); já uma pessoa 

parcialmente dependente “necessita de apoio de terceiros para cuidados de higiene pessoal 

e/ou deslocação” (p.15); uma pessoa dependente “não pode praticar, com autonomia, os actos 

indispensáveis à satisfação de necessidades básicas da vida quotidiana: actos relativos à 

alimentação, locomoção e/ou cuidados de higiene pessoal” (p.15). A acrescentar, ainda, que, 

as pessoas consideradas grandes dependentes serão aquelas que “acumulam as situações de 

dependência que caracterizam os dependentes e encontram-se acamados ou apresentam 

quadros de demência grave” (MTSS, 2009, p.15). 
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Não há somente um único grau de dependência. Este poderá variar segundo a precisão da 

pessoa em ter o auxílio de outrem para os diversos tipos de atividades de vida diária (AVD). 

As situações de dependência não são exclusividade somente das pessoas idosas. Existem, com 

certeza, pessoas dependentes em todas as idades, mas é evidente que é na população idosa que 

a prevalência é em maior número. É nas faixas etárias mais jovens que a dependência ocorre, 

na maior parte dos casos, aliada a situações de deficiência congénita ou adquirida. No que 

respeita aos idosos, a dependência surge, maioritariamente, como uma consequência do 

processo gradual de envelhecimento humano, para além de outras situações já mencionadas 

anteriormente (MTSS, 2009). 

Lobo e Pereira (2007) referem que, a “capacidade funcional é um dos grandes componentes 

da saúde do idoso. Na atualidade a dimensão do estado funcional torna-se central para a 

avaliação geriátrica” (p.62), e que a “capacidade funcional caracteriza-se pelas habilidades 

necessárias para se manter uma vida independente e autónoma” (p.62). 

A importância que a capacidade funcional tem para o idoso é de tal forma valiosa, que se 

torna fulcral para que ele possa viver de forma independente. Assim, esta capacidade vai 

permitir ao indivíduo realizar as suas atividades físicas e intelectuais necessárias, para poder 

continuar a realizar as suas AVD, como alimentar-se, transferir-se, realizar a sua higiene 

pessoal, tomar banho, ir à casa de banho, caminhar a uma certa distância, subir e descer 

escadas, vestir-se, manter o controlo intestinal e urinário, entre outras, ligadas às atividades 

instrumentais da vida diária, à integração social e à independência económica (L. Ramos, 

2003). 

Trelha e colaboradores (2005) aludem que, a incapacidade funcional é reconhecida pela 

dificuldade gradual do indivíduo para desempenhar as suas AVD ou, até mesmo, na 

impossibilidade de poder executá-las.  

Freitas e Miranda (2006) definem como AVD “aquelas que se referem ao autocuidado, ou 

seja, são as atividades fundamentais para a manutenção da independência: capacidade para 

alimentar-se, ter continência, locomover-se, tomar banho, vestir-se e usar o banheiro” (p.904). 

T. Lourenço (2011) refere que, a “perda funcional dos idosos para as atividades cotidianas é 

avaliada através de escalas que foram construídas para medir o desempenho na realização de 

tarefas indispensáveis para a manutenção de uma vida normal de cada indivíduo” (p.36). Para 
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esta autora, a avaliação da capacidade funcional no idoso permite saber qual a condição de 

dependência em que este se encontra. 

Minosso, Amendola, Alvarenga e Oliveira (2010) referem que, “o Índice de Barthel pertence 

ao campo de avaliação das atividades da vida diária e mede a independência funcional no 

cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e eliminações” (p.219). Portanto, este índice avalia a 

independência funcional em dez itens: alimentação, transferências, higiene pessoal, banho, 

utilização de casa de banho, mobilidade, subir e descer escadas, vestir, controlo intestinal e 

controlo urinário. A análise estatística realizada por estes autores revelou que esta versão do 

Índice de Barthel (IB) é confiável. 

M. Araújo e Ceolim (2007) referenciam que, à medida que o ser humano envelhece, as tarefas 

do dia-a-dia consideradas comuns vão paulatinamente, e muitas das vezes de forma 

impercetível, tornando-se de difícil execução, até ao ponto em que o indivíduo necessita de 

auxílio de outrem para as poder realizar. Deste modo, um dos motivos principais para os 

idosos optarem pela institucionalização será a dificuldade destes gerirem as suas necessidades 

diárias e também, em muitas circunstâncias, a impossibilidade da família prestar os devidos 

cuidados aos seus idosos (Carneiro, 2012). 

Além dos motivos mencionados anteriormente, 20% das estruturas residenciais para idosos 

evidenciou que o isolamento do idoso é um dos fortes motivos para o ingresso nestas 

instituições (MTSS, 2009). No entanto, comprova-se que a institucionalização contribui para 

a dependência do idoso (Araújo & Ceolim, 2007). 

Nesta linha de pensamento é importante mencionar que, no conjunto da população idosa, 

existe uma incidência de 50% de dependentes ou grandes dependentes nas estruturas 

residenciais para idosos. Desta forma, esta resposta social é considerada com maior 

predominância de situações de dependência (MTSS, 2009). 

Quanto à classificação do nível de dependência conforme o IB, vários estudos apontam para a 

evidência de que a maioria dos idosos institucionalizados é dependente (Lobo & Pereira, 

2007; L. Reis & Torres, 2011; M. Oliveira, Miranda, Melo, Miranda & Faustino, 2009; 

Soares, Coelho & Carvalho, 2012). Ainda num estudo realizado por M. Almeida (2011), 

averiguou-se que existem diferenças entre o grupo de idosos não institucionalizados e o grupo 

de idosos institucionalizados, e verificou-se que o nível de dependência é maior nos 

participantes institucionalizados. Para rematar estas evidências, num estudo efetuado por L. 
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Almeida e Quintão (2012), os resultados mostraram que os idosos não institucionalizados são 

mais independentes.  

L. Reis e Torres (2011) demonstraram, no seu estudo, que, os idosos eram classificados 

dependentes em quatro itens do IB, na higiene pessoal, nas transferências, na mobilidade e no 

subir e descer escadas. Ainda no estudo realizado por Lobo e Pereira (2007), constatou-se que 

a atividade onde se observa maior dependência é tomar banho (68,2%), segue-se a ABVD 

micção, em que 65% dos idosos tem acidentes frequentes na realização desta atividade e a 

atividade onde se observa maior independência é subir ou descer escadas (10,6%). 

Alguns autores apontam para que o fator idade esteja relacionado com o grau da dependência, 

ou seja, quanto maior a idade, maior a dependência (Lobo & Pereira, 2007; L. Reis & Torres, 

2011; M. Almeida, 2011; Sales, 2013). F. Barros (2011) refere que o grupo etário com idades 

mais baixas (entre os 65 anos e os 70 anos) revelou um nível de capacidade funcional mais 

baixo.  

Quanto à relação entre o género e a dependência, L. Reis e Torres (2011) referiram que os 

idosos foram classificados como mais dependentes nos elementos do género feminino 

(38,3%), contudo, Soares e colaboradores (2012) e Sales (2013) constataram que não houve 

diferença significativa entre o género e a capacidade funcional. Noutro estudo, efetuado por 

N. Araújo e colaboradores (2008), o género masculino evidenciou maior independência no 

que respeita ao ato de tomar banho e de se vestir sozinho. 

Quanto à escolaridade, alguns autores indicam que este fator se relaciona com a dependência, 

ou seja, quanto maior a escolaridade, melhor a capacidade funcional (M. Almeida, 2011; 

Soares et al., 2012). De referir que L. Reis e Torres (2011) averiguaram que 53,3% dos idosos 

considerados dependentes possuíam um nível de escolaridade não alfabetizado. 

Lobo e Pereira (2007) aludiram, no seu estudo, que o fator, tempo de permanência na 

instituição, parece não influenciar a aptidão física e o nível de funcionalidade dos idosos 

institucionalizados. Também num estudo efetuado por M. Carvalho e Dias (2011) não se 

verificou uma relação significativa entre os fatores sociodemográficos, o nível de dependência 

do idoso, as relações interpessoais e a adaptação à instituição. Contudo, M. Almeida (2011) 

concluiu que, quanto mais longa era a permanência do idoso na instituição, menor era a sua 

independência. L. Reis e Torres (2011) verificaram que 61,7% dos idosos dependentes 

permaneceram na instituição entre 1 a 10 anos.  
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A satisfação que o idoso tem com os seus relacionamentos influencia a sua capacidade 

funcional. Este facto deve-se ao gosto que o idoso possui ao construir novos amigos, 

ajudando-o, deste modo, a ultrapassar as experiências mais difíceis, para colmatar a sua 

solidão e a sua dependência (F. Barros, 2011). 

Ainda no estudo efetuado por F. Barros (2011), quanto ao nível da capacidade funcional, 

demonstrou que, a maior parte dos clientes apresentou uma dependência satisfatória. O facto 

de a organização possuir um vasto leque de atividades (a nível motor, cognitivo, social e 

lúdico) incentiva os clientes a participarem. A instituição, ao facultar aos clientes atividades 

para a animação e ocupação dos seus tempos livres, vai auxiliar o atraso ou até o 

impedimento do desenvolvimento de apatia e imobilidade. Os idosos que mais participam nas 

atividades sociais apresentam menor insatisfação e maior capacidade funcional. Quanto maior 

capacidade de autonomia, maior satisfação do idoso. Assim, quanto maior a capacidade de 

autonomia, mais facilitadoras serão as interações sociais com os seus companheiros e, 

portanto, maior satisfação por parte do cliente. 

De salientar ainda que, os idosos que vivem sozinhos (razão) e os que foram de livre vontade 

para a instituição (iniciativa) são os que manifestam maior capacidade funcional (F. Barros, 

2011). 

1.2. As organizações 

1.2.1. O conceito de organização 

A precisão com que as pessoas têm de estabelecer relações umas com as outras, é um dos 

maiores e constantes impulsos humanos. Sendo esta uma caraterística fulcral para o Homem, 

e sendo este de uma natureza sociável extrema, o indivíduo ambiciona pertencer a um grupo e 

até a uma organização. Deste modo, a convivência social com os colegas e as experiências 

compartilhadas são as causas mais reveladoras na satisfação do trabalho (Durão, 2010). 

De acordo com C. Barros e Santos (1997): 

 …as organizações, são organismos complexos e, no caso daquelas que agem com 

vista à produção de bens e serviços, resultam da atividade de uma pluralidade de 

atores cujos interesses são concomitantemente convergentes e divergentes … o 

objetivo fundamental da organização é a excelência, definida assim como a busca 
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permanente dos melhores níveis de satisfação dos diversos grupos que estão 

envolvidos na concretização dos objetivos da organização. (pp.214-215) 

Nos dias de hoje, as organizações executam um papel relevante nas nossas vidas quotidianas, 

pois as pessoas, inevitavelmente, precisam das organizações para viver. É de notar que, as 

organizações incluem distintos grupos profissionais nas comunidades industrializadas 

(Figueiredo, 2012). 

Assim, Chiavenato (1997) referencia que, por ser sociável e interativo, o ser humano vive 

num convívio persistente, mantendo relações com os que o rodeiam. A existência de 

limitações individuais possibilita que estes se reúnam e se auxiliem com o intuito de atingir os 

objetivos organizacionais. Portanto, apenas existe organização quando há a intenção de se 

obter um objetivo comum.  

Segundo O. Pereira (1999), as organizações são unidades sociais propositadamente edificadas 

e reedificadas, a fim de atingir objetivos específicos. Uma organização nunca consta, 

somente, numa unidade pronta e acabada, mas sim num organismo social vivo e sujeito a 

mudanças. 

C. Cruz (2007) define organização como sendo “…um grupo de indivíduos intencionalmente 

organizado, com o intuito de alcançar um objetivo ou conjunto de objetivos gerais e comuns a 

todos os seus membros, utilizando abordagens várias (estratégias) para a concretização dos 

mesmos” (p.18). Segundo Varão (2009) e em concordância com a ISO 9000:2005, a 

organização pode ainda ser definida como um grupo de indivíduos e de alojamentos 

introduzidos numa cadeia de autoridades, responsabilidades e relações. Tem-se como 

exemplo de organizações as instituições, as empresas, as firmas, as instituições de 

solidariedade social (IPSS), as associações, as corporações e as comerciantes individuais. C. 

Cruz (2007) refere ainda que uma organização “pode ser pública ou privada, com ou sem fins 

lucrativos, grande ou pequena, local ou multinacional, física ou virtual” (p.18). 

De acordo com McNamara (2006), existe uma organização quando um indivíduo ou grupo de 

pessoas, intencionalmente organizadas, trabalham no sentido de realizarem um objetivo geral 

comum ou atingirem um conjunto de metas. Há vários aspetos relevantes a considerar acerca 

dos objetivos da organização. Os objetivos podem ser explícitos quando determinados e 

reconhecidos por todos os membros, ou ainda podem ser implícitos, quando os objetivos já se 

encontram inevitavelmente incutidos nos processos de funcionamento da organização. Os 
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objetivos são instituídos durante o planeamento estratégico da organização, considerando as 

seguintes dimensões: visão, missão, valores, objetivos estratégicos e sistemas e processos que 

vão de encontro aos manuais de procedimentos da organização. 

A palavra organização tem a sua origem no grego “organon”, que significa instrumento, 

utensílio. Portanto, organização é a forma em que se organiza um sistema, simplificando a 

obtenção de um objetivo. A organização tem o intuito de gerar instrumentos de gestão aptos 

para colmatar as falhas dos indivíduos que nela trabalham, estabelecendo assim a harmonia da 

estrutura (J. Carvalho, 2009). 

Nesta linha de pensamento, Morgan (2002) declara que as organizações são muita coisa ao 

mesmo tempo. São complexas, possuem múltiplas facetas, o que torna os desafios encarados 

pelos profissionais bastante difíceis. O facto de as organizações serem compostas por 

indivíduos com histórias e interesses diferentes, explica a sua complexidade.  

J. Ferreira, Neves e Caetano (2001) aludem que, uma organização pode ser definida como um 

conjunto de dois ou mais indivíduos, incluídos numa estrutura aberta ao meio externo, na qual 

trabalham, em conjunto e de forma coordenada, alcançando os objetivos propostos. Neste 

âmbito, os mesmos autores expõem um esquema, onde se encontram os princípios que 

esclarecem o conceito de organização (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Elementos do conceito de organização 

(J. Ferreira et al., 2001) 

Portanto, a organização define-se como sendo um conjunto de dois ou mais indivíduos que 

trabalham de forma coordenada e controlada, com o propósito de alcançar objetivos pré-
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definidos, num determinado contexto ou ambiente. Para tal, são utilizados recursos eficazes. 

A concretização desses objetivos, além de ser realizada individualmente ou em grupo, é 

comandada por alguém que tenha a capacidade de planear, liderar, organizar e controlar 

(Figueiredo, 2012). 

Os objetivos organizacionais definem-se como sendo os objetos em direção aos quais as 

organizações orientam os seus recursos e as suas energias. Se a organização é um meio de 

conseguir os fins por meio das habilidades dos seus elementos, os objetivos são fins coletivos 

transladados em termos socialmente significantes (O. Pereira, 1999). 

Teixeira (2005) declara que, existem, pelo menos, dois fatores que delimitam a existência das 

organizações, tais como as razões de cariz social, porque é da natureza das pessoas viverem 

em grupo e estabelecerem relações entre si, e o efeito de sinergia, pois é de notar que, dois ou 

mais indivíduos, ao exercerem as tarefas juntamente, vão originar uma maior eficiência na 

organização. 

Tal como refere Durão (2010): 

…toda a organização atua num determinado meio ambiente e a sua existência e 

sobrevivência dependem não só da forma como ela se relaciona com esse meio, como 

também das características de dinamismo e flexibilidade e organizacional, e ainda do 

seu próprio grupo social, considerando os aspetos de liderança, comunicação e 

relações interpessoais e salientando as motivações, atitudes e necessidades dos seus 

indivíduos. (p.17) 

Este conjunto de definições comprova que, para uma organização ser bem-sucedida, os seus 

indivíduos têm de interagir coordenadamente para aproximarem os seus objetivos individuais 

aos objetivos da organização (S. Costa, 2011). 

Dentre as organizações existentes, há aquelas moldadas expressamente para alcançar 

objetivos de lucro, como meio de se autossustentarem através do excedente de resultados 

financeiros e de facultarem retorno de investimento ou de capital. Por outro lado, também 

existem organizações que não incluem necessariamente o lucro como um dos seus objetivos 

principais. Deste modo, as organizações podem perseguir objetivos lucrativos e não-lucrativos 

(O. Pereira, 1999). 

Neste contexto, e já conhecidas algumas definições do conceito de organização, destacam-se, 

então, dois tipos de organizações: as empresariais (com fins lucrativos) e as não empresariais 

(sem fins lucrativos). Figueiredo (2012) diz que:  
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…as organizações empresariais têm como finalidade a maximização do seu lucro, isto 

é, são orientadas para o lucro através da satisfação de todos os membros e 

colaboradores e da produção e/ou distribuição de bens e serviços com o objetivo de 

satisfazer necessidades concretas dos seus consumidores, assumem riscos e são 

geridas perante uma determinada filosofia de negócios e avaliadas contabilisticamente 

e as organizações não empresariais têm como finalidade a satisfação de necessidades 

ou a defesa de interesses de um conjunto particular de pessoas ou da sociedade em 

geral. (p.10) 

Este estudo orientou-se para ambas as organizações, sendo doze organizações não 

empresariais e apenas uma empresarial. 

Para finalizar, Cunha e colaboradores (2010) mencionam que, os indivíduos são um fator 

chave para o êxito organizacional. Neste sentido, é importante perceber o papel dos 

colaboradores e, desta forma, deve estimular-se os colaboradores na implementação das 

estratégias organizacionais, desenvolvendo-lhes expectativas, comportamentos e atitudes que 

são fundamentais para a melhoria constante da organização. Estes métodos incluem alguns 

aspetos, nomeadamente: a determinação das necessidades de recursos humanos, a atração de 

potenciais novos membros, a formação no que respeita aos procedimentos de trabalho e o 

desenvolvimento de competências futuras e a avaliação do seu desempenho e da sua 

satisfação. 

1.2.2. Estrutura organizacional 

Urbanavicius Jr. (2008) afirma que, na sociedade em que vivemos, os seres humanos estão 

cingidos de organizações, apresentando estas características diferenciadas, como já se referiu 

no ponto anterior. Para este autor, a estrutura surge como sendo a parte intrínseca de uma 

organização. 

Morais (2004) defende que, “a grande velocidade das mudanças tornou-se um desafio para a 

capacidade do homem de se organizar. As estruturas tradicionais, muitas vezes, não resistem 

ao impacto das mudanças. As estruturas inovativas surgiram para responder eficazmente a 

estas mudanças” (p.31). Scare (2008) indica que, “o processo de organização leva à criação da 

estrutura da empresa, o que define como as tarefas são divididas e os recursos desdobrados” 

(p.40). A este propósito, Perrotti (2004) alude que:  

…a estrutura organizacional dever ser definida consoante a estratégia de negócios das 

organizações. A escolha de uma estrutura em detrimento de outra inevitavelmente 
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envolve vantagens e desvantagens, privilegiando certos aspetos comparativamente a 

outros … se focalize nos aspetos mais relevantes e, dessa forma, provenha as 

condições necessárias para que sejam alcançados. (p.12) 

Também Figueiredo (2012) refere que, “a estrutura organizacional corresponde à forma como 

as empresas se estruturam para desenvolver as suas atividades e concretizar os seus objetivos. 

Esta estrutura corresponde ao esqueleto da empresa” (p.11).  

A estrutura organizacional define-se como sendo uma cadeia de responsabilidades, 

autoridades e ligações entre os indivíduos. Também corresponde à forma como as 

organizações se articulam para desenvolver as suas ações, de acordo com a estratégia 

estipulada, adaptando-se, deste modo, de forma eficiente à envolvente (Varão, 2009). 

Perrotti (2004) referencia que, a estrutura deve ser moldada por forma a facilitar a 

concretização dos objetivos da organização. Sabe-se que estes objetivos alteram-se de 

organização para organização, daí a normalidade de encontrar estruturas distintas. Contudo, 

mesmo em organizações em que os objetivos são idênticos, o meio de alcançá-los eficazmente 

pode diversificar-se bastante. 

As organizações precisam de uma estruturação mínima para o desenvolvimento e execução 

das suas tarefas. Para tal, a instituição necessita estabelecer regras e condicionantes para 

distribuir o trabalho, assim como as responsabilidades (Morais, 2004). 

De acordo com Daft (2005), a estrutura organizacional é definida como sendo a “máquina” 

pela qual “a organização define como as tarefas são divididas, os recursos são distribuídos e 

os departamentos são coordenados” (p.222). Para Cunha, Rego e Cardoso (2007), a estrutura 

organizacional compreende o modo como a organização divide o trabalho em múltiplas 

tarefas e a forma como estabelece a coordenação entre elas. Segundo Hall (2008), a estrutura 

organizacional implica determinados aspetos: distribuição das tarefas organizacionais aos 

indivíduos, dentro da organização; possuir níveis ou uma hierarquia, com regras e 

regulamentos, que determinem como os indivíduos se devem comportar nos “lugares” que 

ocupam e a relevância das interações humanas na formação da estrutura, embora sejam as 

estruturas a moldarem as ações dos indivíduos. Vasconcellos e Hemsley (2003) referenciam 

que a estrutura organizacional resulta de um sistema em que, a autoridade e as tarefas são 

divididas desde os níveis mais baixos até os níveis mais elevados.  
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A estrutura organizacional corresponde às relações formais entre os grupos e as pessoas que 

fazem parte da organização. Adicionalmente, também delineia as funções de cada secção da 

organização, bem como as formas de colaboração entre as diferentes secções e, geralmente, é 

representada num diagrama chamado organograma (Teixeira, 2005). O organograma que 

delineia a estrutura organizacional indica o cargo que cada uma das secções ocupa, assim 

como a ligação que existe entre elas (Robbins & Coulter, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Exemplo de um organograma de uma estrutura residencial para idosos 

(Fundação Nossa Senhora da Esperança. Lar João Gonçalves Palmeiro Novo, 2007) 

Figueiredo (2012) diz que há variáveis que, de certa forma, auxiliam na determinação da 

estrutura organizacional, particularmente, o seu ambiente de trabalho, a sua estratégia, a 

tecnologia que utiliza e as características dos seus próprios intervenientes. 

Importa referir, ainda, dois tipos de organização em que estas estruturas assentam. Por um 

lado, a estrutura mecanicista, que se traduz por uma alta formalização e por uma grande 

complexidade, onde a participação dos gestores no processo de decisão se revela escassa 
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(Câmara, Guerra & Rodrigues, 2007). Esta estrutura é também identificada por relações 

hierárquicas rígidas e pela relevância das suas regras e procedimentos (Teixeira, 2005). Por 

outro lado, a estrutura orgânica, caracterizada por um pequeno nível de formalização e 

complexidade (Câmara et al., 2007). Além disso, aparenta ser flexível, havendo, por parte dos 

dirigentes, uma elevada participação no processo decisório. Este facto deve-se à necessidade 

de esta estrutura precisar de mais mudanças (Perrotti, 2004).   

Perrotti (2004) corrobora Burns e Stalker (1961) ao referir que, “o grau de inovação, 

crescimento e satisfação das pessoas foi muito maior nas organizações do tipo orgânico, 

quando elas estavam envolvidas com inovação” (p.33). 

Conclui-se, assim, que a estrutura surge, nas organizações, como ferramenta de coordenação 

das tarefas organizacionais e de controlo da atividade dos seus intervenientes. Esta surge 

como o meio de orientar a formalização, a complexidade e a centralização que existem numa 

organização (Câmara et al., 2007).  

1.3. Instituições Particulares Segurança Social 

Neste subcapítulo procede-se a uma breve contextualização do enquadramento histórico e 

legislativo das IPSS em Portugal, visto a recolha de dados para o presente estudo ter sido 

efetuada, em grande parte, em IPSS. 

Ramalho (2011) diz que, “no momento em que há uma tentação para o esquecimento das 

questões solidárias, o papel da IPSS torna-se indispensável no desenvolvimento local” 

(p.110). Acrescenta que a IPSS é um instrumento eficaz na realização dos direitos dos 

cidadãos, em especial dos mais velhos, atentando às suas questões sociais. 

Numa sociedade em que o avanço do envelhecimento é crescente, quer o Estado quer a 

sociedade civil vêm-se obrigados a desempenhar um papel de inclusão do idoso através do 

terceiro setor. Embora o Estado, em tempos idos, tenha estado desresponsabilizado, com o 

passar do tempo começou a ter encargos na sedimentação dos apoios referentes às respostas 

socias que, juntamente com a própria sociedade civil, originaram em termos legislativos a 

conceção das IPSS (Leite, 2011). Alves (2011) afirma que, a conceção e dinamização das 

IPSS advêm da responsabilização da sociedade civil face aos problemas de assistência e de 
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proteção social. No final do século XVIII, foi gerada a Casa Pia, sendo esta uma referência 

para a criação da assistência social com origem pública em Portugal (Leite, 2011). 

Correia (2014) alude que, a criação da primeira Irmandade da Misericórdia em Lisboa foi 

incitada pela Rainha D. Leonor no ano de 1498, no dia 15 de agosto. Esta incluía disposições 

necessárias para a execução de todas as tarefas de assistência aos indivíduos mais 

carenciados. Seguidamente, a Revolução Francesa trouxe novas conceções de beneficência e 

de assistência pública que se destinavam a acabar com a exclusividade das iniciativas 

privadas, numa tentativa de responsabilizar os Estados (Alves, 2011). 

Nas palavras de Correia (2014), após a revolução de abril de 1974, houve uma remodelação 

das políticas de proteção social, havendo lugar para a inclusão de novos paradigmas de 

intervenção social atendendo aos novos papéis de um Estado mais democrático. Portanto, foi 

com a Constituição da República Portuguesa de 1976 (artigo 63.º, nº 5) que surgiu pela 

primeira vez o termo IPSS, em que “…O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a 

actividade e funcionamento das instituições particulares de solidariedade social … com vista à 

prossecução de objectivos de solidariedade social” (p.21), especialmente os de apoio à 

infância, juventude e terceira idade. 

Neste seguimento e, de acordo com Canha (2010), “é publicado em 1983 o Estatuto das IPSS 

que consagra normas respeitantes ao funcionamento destas Instituições como seja a sua 

constituição, modificação e extinção e ainda normas acerca da organização destas” (p.8). 

É relevante referir que, de acordo com C. Ribeiro (2012), as IPSS já subsistem em Portugal 

desde os finais do século XV, porque, antes, estes serviços sociais eram prestados por 

iniciativas de cariz religioso e até militar. Exemplos destas iniciativas eram as casas de pobres 

e órfãos, hospedarias e leprosarias. 

Segundo Isidoro (2013) importa referir que: 

…a relação entre as IPSS e o Estado é regulada por três conjuntos de diplomas legais, 

a saber: a Constituição Portuguesa, a Lei de Bases da Segurança Social e o Estatuto 

das IPSS. Todos eles, foram refletindo ao longo dos anos (desde o 25 de abril de 

1974), a progressiva importância e o lugar determinante que vêm ocupando as IPSS ao 

nível da promoção do bem-estar social, no nosso país. (p.18) 

De acordo com G. Q. Santos (2013), as IPSS são “…instituições constituídas sem fins 

lucrativos, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao 
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dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, não sendo administradas pelo 

Estado ou por um corpo autárquico” (p.8). Ainda M. A. Ferreira (2011) caracteriza as IPSS 

como sendo instituições sem finalidade lucrativa, sendo geradas por iniciativa privada, 

objetivando a expressão do dever moral, da justiça e da solidariedade entre os cidadãos. São 

também entidades que prestam serviços de apoio e proteção à família, infância, juventude, 

idade sénior e às pessoas portadoras de deficiências.  

De acordo com o artigo 1.º do estatuto das IPSS, aprovado pelo Decreto-Lei (DL) n.º 119/83, 

de 25 de fevereiro (tendo sofrido algumas alterações ao longo do tempo), são IPSS “…as 

constituídas, sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar 

expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos” 

(p.644). É de referir que este artigo sofreu alterações, recentemente, através do DL nº 172-A / 

2014. Estas instituições têm como objetivo prosseguirem o seu fim, perante a concessão de 

bens e a prestação de serviços nas seguintes áreas:  

…apoio a crianças e jovens; apoio à família; apoio à integração social e comunitária; 

proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; promoção e 

proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação; educação e formação profissional dos cidadãos e 

a resolução dos problemas habitacionais das populações. (DL n.º 119/83, de 25 de 

fevereiro, p.644) 

Tal como referencia o Tribunal de Contas (2001), também o estatuto das IPSS (DL nº 119/83, 

de 25 de fevereiro) menciona que as instituições podem revestir uma das seguintes formas:  

 Associações de solidariedade social: estabelecidas com o fim de executar atividades de 

segurança social e que não se enquadrem em qualquer uma das outras formas especiais 

de associações; 

 As associações de voluntários de ação social: constituídas por pessoas que se oferecem 

para cooperar na realização dos fins de segurança social que constituam 

responsabilidade de outras instituições, ou de serviços ou estabelecimentos públicos;  

 As associações de socorros mútuos: constituem os seus fins fundamentais a concessão 

de benefícios de segurança social e de saúde, podendo, ainda, ter outros fins de proteção 

social e da promoção da qualidade de vida; 

 As fundações de solidariedade social: prosseguem os fins específicos da atividade de 

segurança social, sendo, elemento substancial destas, a existência do necessário 
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substrato patrimonial, devendo a atribuição dos bens constar do próprio ato de 

instituição (testamento ou ato entre vivos); 

 As irmandades da misericórdia: associações constituídas na ordem jurídica canónica, 

com o intuito de satisfazer necessidades sociais e de praticar ações de culto católico. 

Por sua vez, as IPSS podem ainda agrupar-se em uniões, federações e confederações.  

De acordo com Alves (2011), no que respeita ao modo de constituição, as IPSS adquirem 

personalidade jurídica no ato de constituição e têm autonomia para escolher as suas áreas de 

atividade e prosseguir autonomamente a sua ação. Com respeito pelas disposições estatutárias 

e pela legislação aplicável, podem estabelecer livremente a sua organização interna. 

O estatuto das IPSS menciona que, “o Estado aceita, apoia e valoriza o contributo das 

instituições na efetivação dos direitos sociais” (artigo 4º do DL nº 119/83, de 25 de fevereiro, 

p.645) e aumenta, ainda, o campo de atuação das instituições particulares às áreas da saúde, 

educação, formação profissional, habitação, entre outras.  

Em Portugal, as IPSS estão implementadas por todo o lado, promovendo, deste modo, uma 

parte significativa da ação social, já há cerca de quarenta anos (desde o 25 de Abril de 1974 

até aos dias de hoje) (Isidoro, 2013). 

A Carta Social de 2012 alude a que, em Portugal, foram identificadas mais de 5 200 entidades 

proprietárias de equipamentos sociais, das quais 71% eram entidades não lucrativas e, deste 

total, cerca de 90% eram IPSS (Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

[MSESS], 2012). 

Para finalizar, salienta-se, ainda, que as IPSS prestam serviços ao indivíduo, que a 

Constituição da República Portuguesa consignou ao Estado, a um custo mais baixo do que o 

mesmo serviço prestado pelo Estado. Sabe-se que o Estado é responsável pela garantia da 

satisfação de todos os direitos sociais dos indivíduos, mas isto não simboliza que os bens, 

equipamentos e até os serviços sociais sejam exclusivamente fornecidos e gerados por 

entidades públicas. Apesar dos serviços que visam a ação social serem fornecidos, na maioria 

das vezes, por instituições sem fins lucrativos, estes fornecem uma vasta rede de serviços cujo 

papel é, certamente, primordial na nossa sociedade (Alves, 2011). 
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1.4. Estrutura residencial para idosos 

O “cuidar” é uma atitude contínua de preocupação e envolvimento para com o outro. O 

cuidado não se legitima pelo progresso daquele que é cuidado, e até mesmo as pessoas que 

tenham doenças incuráveis têm o direito de ser cuidadas com o maior bem (Lemos & 

Medeiros, 2006). 

C. Moura (2006) refere que, em tempos antigos, devido ao facto de haver poucas pessoas a 

alcançar uma idade mais avançada, não existia a necessidade de gerar instituições de auxílio e 

assistência aos gerontes. Quando fosse realmente necessário, este apoio às pessoas idosas era 

assegurado pela caridade de particulares, pela família ou até mesmo por organizações de cariz 

religioso. Contudo, a realidade foi-se alterando e foi na transição do século XIX para o XX 

que começaram a conceber-se as primeiras instituições de assistência em gerontologia. 

Assim, com o envelhecimento da população, particularmente com o aumento dos indivíduos 

com 80 ou mais anos, ampliaram-se as necessidades e a procura de cuidados de saúde, em 

particular, as estruturas residenciais para idosos (M. Rosa, 2012). 

Ao progressivo envelhecimento demográfico com que nos deparamos atualmente, vem 

correspondendo uma longevidade crescente, que traduz uma conquista importante da 

humanidade. Contudo, o aumento da longevidade nem sempre corresponde a um nível de 

bem-estar ou a um grau de autonomia que possibilite às pessoas de mais idade uma vida de 

acordo com as suas necessidades e expectativas (GCPAS & CID, 2005). Neste sentido, a 

DGS (2004) referencia que, com o envelhecimento demográfico que se vive de momento, 

associado às alterações no padrão epidemiológico e às mudanças verificadas na estrutura e 

comportamentos sociais e familiares da sociedade portuguesa, determina novas necessidades 

e exigências por parte dos sistemas de saúde, não sendo as estruturas residenciais para idosos 

exceção. 

A atualidade reflete que há um número significativo de pessoas idosas em condições de 

acentuada dependência e que não encontram, no seu meio natural, resposta que satisfaça as 

suas necessidades quotidianas, por inexistência ou insuficiência de meios económicos e 

familiares. Antigamente, era a família que garantia os cuidados ao seu idoso, contudo, nos 

dias de hoje, isso já não se verifica, porque houve alterações, quer no estatuto social da 

mulher, quer no agravamento das situações de dependência dos idosos. Portanto, na ausência 
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de resposta no seu meio familiar, o idoso necessita de especial empenho e competência das 

respostas sociais para que as dimensões física, psíquica, intelectual, emocional, cultural e 

social da sua vida possam ser satisfeitas. Deste modo, torna-se frequente a necessidade do 

recurso a respostas sociais, em que se inclui o alojamento em estruturas residenciais para 

idosos (GCPAS & CID, 2005; Matias, 2010). 

Martinez Gómez, Martín García, Bohórquez Rodríguez e Gómez Martín (2002) mencionam 

que, no que se refere aos serviços das estruturas residenciais para idosos, podem identificar-se 

o atendimento e receção de clientes e familiares, as relações com os clientes e um vasto 

conjunto de serviços de refeições e alimentação, limpeza, lavandaria, transporte e 

manutenção. Estes serviços correspondem, normalmente, à componente hoteleira da 

organização e são considerados a base para a concretização dos serviços assistenciais. Estes 

podem, ainda, ser distribuídos por áreas, cada uma complementando objetivos distintos, e que 

correspondem à área de apoio nas AVD, psicossocial, cuidados de saúde, educativa/formativa 

e ocupação dos tempos livres. 

Segundo o Despacho Normativo nº 12/98, de 25 de fevereiro, a estrutura residencial para 

idosos pode ser definida operacional e legalmente como sendo o “estabelecimento em que 

sejam desenvolvidas atividades de apoio social a pessoas idosas através do alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de 

saúde, higiene e conforto, fomentando o convívio e propiciando a animação social e a 

ocupação dos tempos livres dos utentes” (p.767). A Direção-Geral da Segurança Social, da 

Família e da Criança (DGSSFC, 2006) diz, ainda, que é uma resposta social, desenvolvida 

para “…pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou 

de autonomia” (p.B1.7). De acordo com o Instituto da Segurança Social (2008), a estrutura 

residencial: 

…constitui-se como uma resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a 

alojamento coletivo, num contexto de ‘residência assistida’, para pessoas com idade 

correspondente à idade estabelecida para a reforma, ou outras em situação de maior risco 

de perda de independência e/ou de autonomia que, por opção própria, ou por inexistência 

de retaguarda social, sem dependências causadas por estado agravado de saúde do qual 

decorra a necessidade de cuidados médicos e paramédicos continuados ou intensivos, 

pretendem integração em estrutura residencial, podendo aceder a serviços de apoio 

biopsicossocial, orientados para a promoção da qualidade de vida e para a condução de 

um envelhecimento sadio, autónomo, activo e plenamente integrado. (p.2) 
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De acordo com o Despacho Normativo nº 12/98, de 25 de fevereiro, os objetivos específicos 

das estruturas residenciais para idosos são “proporcionar serviços permanentes e adequados à 

problemática biopsicossocial das pessoas idosas, contribuir para a estabilização ou 

retardamento do processo de envelhecimento, criar condições que permitam preservar e 

incentivar a relação interfamiliar e potenciar a integração social” (p.767). Encaminhar e 

acompanhar os idosos para soluções adequadas à sua situação, promover a sua qualidade de 

vida e estratégias de reforço da sua autoestima e da sua autonomia pessoal, assegurando, 

assim, as condições de estabilidade necessárias para a realização das suas AVD são também 

objetivos destas estruturas (Correia, 2014; Instituto da Segurança Social, 2008). 

Segundo a Portaria nº 67/2012, de 21 de março (artigo 4º), a estrutura residencial para idosos 

rege-se pelos seguintes princípios: “qualidade, eficiência, humanização e respeito pela 

individualidade; interdisciplinaridade; avaliação integral das necessidades do residente; 

promoção e manutenção da funcionalidade e da autonomia; participação e 

corresponsabilização do residente ou representante legal ou familiares, na elaboração do plano 

individual de cuidados” (p.1325). 

Segundo dados do MSESS (2012), são as respostas dirigidas a pessoas idosas a apresentar 

maior número (mais de 7100 em 2012) (Figura 5). Estas respostas encontram-se distribuídas 

por todo o território continental. A estrutura residencial para idosos foi a segunda resposta 

social com maior número de aberturas em 2012, tendo uma representatividade de 25% na 

distribuição percentual das respostas sociais totais. Quanto ao desenvolvimento expressivo das 

respostas sociais dirigidas aos idosos, entre 2000 e 2012 a estrutura residencial para idosos foi 

a segunda resposta a evidenciar maior desenvolvimento (44%). A acrescentar que a estrutura 

residencial para idosos, em 2012, mostrou ser a resposta com maior taxa de utilização 

(93,4%), sendo a resposta social mais procurada. Os clientes que frequentavam esta resposta 

eram, na sua grande parte, mulheres e 70% tinha mais de 80 anos. Quanto à sua permanência, 

50% dos clientes evidenciou-se estar na estrutura há três ou mais anos (MSESS, 2012). 
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Figura 5. Evolução das respostas sociais por população-alvo, continente 2000-2012 

(MSESS, 2012) 

Darton (2011) menciona algumas razões de entrada dos idosos para a estrutura residencial, 

entre elas: problemas físicos e mentais, dificuldades na execução das AVD devido a, na maior 

parte dos casos, problemas de mobilidade, e questões sociais, como o facto de viver sozinho 

(isolamento social). O autor refere, também, que, ser viúvo ou solteiro pode interferir na ida 

para a estrutura residencial, evidenciando ser, esta, uma razão pouco significativa. 

Contudo, os motivos mais citados pela literatura respeitantes à entrada dos idosos numa 

estrutura residencial são: a necessidade de mudança para um ambiente mais favorável; a 

precisão de auxílio em alguns aspetos da saúde e das tarefas do quotidiano; e o facto de 

precisar de mais serviços (Croucher, Hicks & Jackson, 2006). 

No pensar de C. Moura (2012), as estruturas residenciais para idosos deveriam ser repensadas. 

Continua-se a discutir acerca do interesse dos gerontes em frequentar estas organizações, 

insistindo na ideia de que as pessoas idosas só recorrem a esta resposta quando já não são 

capazes de satisfazer as suas necessidades básicas do quotidiano. Contudo, esta continua a ser, 

nos dias de hoje, uma das ofertas, também, para as pessoas que são independentes. Neste 

contexto, deparamo-nos, numa mesma estrutura residencial, com idosos dependentes, na 

maioria das vezes, com doenças graves do foro mental, que não se alimentam sozinhos, com 

idosos independentes, capazes de garantir anos e anos de vida saudável e ativa. Esta situação 

carece ser analisada, na medida em que, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa necessita de 

serviços específicos e adequados à sua condição biopsicossocial. Portanto, a análise da sua 
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satisfação e fatores associados, nestas estruturas residenciais, tornam-se relevantes para que os 

serviços deste cariz possam ser melhorados. A satisfação dos colaboradores também 

influenciará a melhoria das suas práticas profissionais. 

1.5. Avaliação do grau de satisfação do colaborador 

1.5.1. Conceitos 

Ao longo dos anos, as pessoas deixaram de ver o trabalho como uma mera obrigação, bem 

como o seu único meio de sobrevivência. O trabalho começou a ser encarado como algo 

relevante, sendo um espaço de realização e desenvolvimento pessoal, com implicações 

individuais, familiares, sociais e económicas bastante importantes (Andrade, 2001).  

Foi nos inícios de 1900, nos Estados Unidos, que Taylor despertou para o valor que as 

pessoas adquiriam no trabalho. Para Taylor, a participação do homem era essencial para a 

eficiência da produção e mencionava, ainda, que o homem fitava o trabalho somente como 

um meio para obter a satisfação das suas necessidades económicas (S. Ramos, 2009). 

De acordo com Lisboa (2012), Taylor defendeu alguns princípios que levaram à conceção de 

técnicas consideradas relevantes nas organizações, tais como a seleção e formação de pessoal, 

o sistema de recompensa, a definição de objetivos, entre outras. Sendo os recursos humanos 

vistos como os únicos onde as organizações podem, efetivamente, diferenciar-se dos seus 

concorrentes, estes revelam ser uma vantagem competitiva atual, sustentável para qualquer 

organização. 

De acordo com D. Santos (2007), nas organizações, o fator humano tem tomado uma 

dimensão de grande destaque, revelando que os colaboradores satisfeitos conseguem 

resultados de sucesso e lucro de uma organização. De outro modo, os colaboradores 

insatisfeitos conduzem uma organização a desempenhar tarefas insatisfatórias num mercado 

competitivo. Deste modo, é da responsabilidade das organizações proporcionar meios para 

satisfazer as necessidades dos seus colaboradores. Tal como refere Figueiredo (2012), “a 

insatisfação no trabalho pode gerar problemas de relacionamento no ambiente de trabalho, 

devido aos conflitos que poderão emergir e não serem percecionados ou resolvidos de forma 

mais adequada” (p.76). 
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A. Pereira (2010) alude que, “a satisfação profissional pode gerar determinados 

comportamentos por parte do trabalhador, que afetam o funcionamento organizacional. Além 

disso, a Satisfação Profissional pode ser o reflexo do funcionamento da organização” (p.18-

19). Carlotto e Câmara (2008) mencionam que, “a satisfação no trabalho é um fenómeno 

complexo e de difícil definição, por se tratar de um estado subjetivo, podendo variar entre 

sujeitos, de acordo com diferentes circunstâncias, e ao longo do tempo, para uma mesma” 

(p.203).  

R. Batista (2010) refere que a avaliação da satisfação é fulcral na medida em que, tem como 

objetivo principal a melhoria contínua da prestação dos seus serviços. Assim, as organizações 

podem ver quais os aspetos a serem melhorados por forma a aumentar a qualidade dos seus 

serviços. 

Segundo M. Reis (2013), a satisfação envolve duas componentes, a estrutural, que se baseia 

nas prestações alcançáveis e prováveis de mensurar, e a emocional, que somente diz respeito à 

organização e à sua personalidade.  

Tal como menciona Pinheiro (2013), a satisfação “pode ser uma resposta efetiva (positiva ou 

negativa), tendo em conta antecedentes cognitivos, as expectativas, o desempenho, a 

confirmação positiva ou negativa dessas expectativas, a atribuição e o sentido de equidade e 

iniquidade” (p.22). O grau de satisfação dos colaboradores adquire dificuldades no que 

respeita ao consenso entre os investigadores, sobre o seu significado e à caracterização dos 

fatores que a determinam. Contudo, a satisfação, em situação de trabalho, aparece como sendo 

a variável dependente mais estudada na literatura organizacional (Meireles, 2010).  

Antes de desenvolver a conceção de satisfação do colaborador, é relevante elucidar o termo 

satisfação que, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2002), refere-se à ação de 

satisfazer, abrangendo os termos saciar, contentar, pagar, proporcionar contentamento, entre 

outros. Quanto ao termo satisfeito, alude a algo ou alguém realizado, contente, repleto, entre 

outros. Palha (2013) menciona que, se se trespuser esta significação para o contexto de 

trabalho, diz-se que, um colaborador satisfeito com a sua tarefa laboral, adquire um 

sentimento de realização, contentamento e de recompensação monetária. De uma forma geral, 

evidentemente que os colaboradores querem ser tratados com respeito e justiça, sendo estes 

componentes refletidos na satisfação profissional e esta, por sua vez, vai-se refletir na 

atividade de toda a organização (Spector, 1997). Para este autor, a satisfação no trabalho vai 
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de encontro à maneira como os colaboradores se sentem, no que respeita aos diferentes 

aspetos do seu próprio trabalho. Retrata, ainda, o grau dos colaboradores quanto à satisfação 

ou insatisfação do seu trabalho, ou seja, se gostam ou não da sua ação laboral. 

M. R. Silva (2012) define a satisfação profissional como “um estado emocional positivo ou de 

prazer, resultante da avaliação do trabalho ou das experiências proporcionadas pelo trabalho, 

uma atitude positiva relativamente ao trabalho ou a percepção do indivíduo de que o trabalho 

satisfaz as suas expectativas” (p.8). Ou seja, a satisfação profissional resulta da função da 

disparidade entre expectativas e resultados. Um colaborador sente-se satisfeito quando os 

resultados se igualam ou superam as expectativas (A. Pereira, 2010). 

A satisfação do colaborador é uma noção difícil e complexa, porque diz respeito à forma de 

ser do colaborador, bem como à maneira como ele se sente no local de trabalho, sofrendo 

variações de pessoa para pessoa. É vista como um estado emocional (positivo/negativo) ou de 

prazer, emergido da avaliação pessoal do trabalho em si, ou das próprias experiências ligadas 

à ação profissional do colaborador (A. Rodrigues, 2014; S. Guedes, 2009). 

A satisfação no trabalho é considerada um estado emocional, que resulta da interação dos 

colaboradores, das suas características de personalidade, dos seus valores, bem como das suas 

expectativas respeitantes ao ambiente organizacional do trabalho. Os efeitos do trabalho nos 

colaboradores advêm de fatores relacionados com o sentimento de bem-estar no grupo de 

trabalho (Rebouças, Legay & Abelha, 2007). Analisando as causas da satisfação profissional, 

deve atentar-se a três fatores: o indivíduo, o trabalho e a interação indivíduo/trabalho (S. 

Ramos, 2009). 

A satisfação no trabalho dos colaboradores das estruturas residenciais para idosos está 

associada com a qualidade dos serviços prestados aos idosos, contudo, esta não é a única 

variável que influi na satisfação profissional. A insatisfação por parte destes colaboradores 

sente-se na relação que experimentam com os seus colegas, bem como com os idosos e os 

seus familiares. A avaliação que o Homem faz das suas experiências no trabalho, faz-se 

recorrendo às suas atitudes, crenças e valores, que o podem levar, tanto a um estado 

emocional agradável, resumindo-se numa boa satisfação profissional, como a um estado 

emocional menos agradável, concebendo insatisfação profissional. A satisfação profissional 

dos colaboradores que trabalham nestas estruturas residenciais é, deveras, relevante, uma vez 

que são eles que garantem em mais de 80% os cuidados (Castel, 2010; Spector, 1997). 
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Faller (2004) refere que, a satisfação no trabalho é definida como sendo “um conjunto de 

sentimentos favoráveis ou desfavoráveis, com os quais os colaboradores veem o seu trabalho 

e está atrelada a um fator extrínseco, ligada a aspetos como salário, benefícios, chefia, 

colegas, condições de trabalho, entre outros” (p.41). Luís (2012) refere, ainda, que, a 

satisfação profissional pode diferenciar-se da satisfação intrínseca, extrínseca e geral. A 

satisfação intrínseca visa medir “o grau da satisfação dos colaboradores no trabalho nas 

tarefas, na interdependência, na variedade, no ‘status’ social, nos valores morais, na 

segurança, no serviço social, na autoridade, na utilização da capacidade, na responsabilidade, 

na criatividade e na realização” (p.24). Quanto à satisfação extrínseca, “mede o grau da 

satisfação no trabalho do colaborador na supervisão técnica, nas políticas e práticas da 

empresa, na remuneração, no reconhecimento, nas condições de trabalho e com os colegas de 

trabalho” (p.24). A satisfação geral engloba ambas as satisfações, a intrínseca e a extrínseca 

(Presley, 1999, cit. por Luís, 2012). 

Atualmente, tendo em consideração o tempo passado no local de trabalho, é essencial que este 

faculte um grau de satisfação, no mínimo, razoável, para ocasionar um bem-estar ao 

colaborador no seu trabalho e, para além disto, também é importante que o próprio trabalho 

seja motivador (Andrade, 2001). A satisfação resulta no prazer com que a ação laboral é 

executada, tendo que, essa tarefa, ser motivada, existindo, assim, um impulso que estimule o 

colaborador a realizar essa tarefa. Assim, torna-se evidente que a satisfação não existe sem 

motivação. A motivação é o processo de facultar, aos seus integrantes, a oportunidade de 

satisfazer as suas necessidades, ativando, assim, um comportamento produtivo dentro da 

organização (Bonafim & Brandalise, 2007). Segundo S. Ramos (2009), atualmente, é 

facilmente confundido o conceito de motivação com o de satisfação, porém são noções bem 

diferenciadas. 

De seguida, iniciar-se-á a descrição de alguns modelos de satisfação, em que, em alguns 

deles, está juntamente subentendida a motivação, sendo que, importa mencionar que, tanto a 

satisfação como a motivação estão ligadas a aspetos psicológicos e às necessidades de cada 

indivíduo, caracterizando-se, ambas, pelo desenvolvimento emocional e social de cada um. 

Portanto, para aperfeiçoar a produção e a realização profissional do colaborador, é essencial 

trabalhar a sua motivação e satisfação dentro do seu ambiente familiar, profissional e social 

(Lisboa, 2012). 



Capítulo I – Fundamentação Teórica 

 

41 

1.5.2. Modelos da satisfação do colaborador 

Verifica-se que existem divergências teóricas nas relações causais entre as definições da 

satisfação do colaborador bem como dos fatores que a determinam. A tipologia dos modelos 

de explicação da satisfação do colaborador, segundo Lisboa (2012) e Luís (2012), pode ser 

dividida em três tipos, a saber:  

 Individuais, que se relacionam com a satisfação do colaborador, isto é, a discrepância 

entre expectativas do colaborador e resposta adquirida da organização. Respeita, ainda, às 

características de personalidade e às variáveis sociodemográficas; 

 Situacionais, dizem respeito ao trabalho executado pelo colaborador, tendo em conta as 

características da função, do processo de tomada de decisão e do reforço e sistemas de 

recompensas; 

 Interação social, que resulta de uma comparação social e cultural da organização. A 

satisfação relaciona-se com as variáveis de interação social, destacando-se as interações 

dinâmicas nos processos de influência social e as dimensões de congruência.  

1.5.2.1. Modelo de Maslow ou teoria da hierarquia das necessidades 

De acordo com Bonafim e Brandalise (2007), Maslow expôs uma teoria motivacional, 

estando as necessidades humanas dispostas numa hierarquia de relevância que os indivíduos 

procuram satisfazer.  

Alguns autores explicam, de seguida, a hierarquização da pirâmide das necessidades de 

Maslow (Figura 6). Em cada patamar mencionam, também, algumas das necessidades a serem 

seguidas para haver a satisfação do colaborador, no contexto de trabalho. Portanto, Maslow 

identificou cinco níveis de necessidades humanas, que vão desde as necessidades fisiológicas 

(intervalos de descanso, conforto físico e horário de trabalho razoável), às de segurança 

(remuneração e benefícios, estabilidade no emprego e condições seguras de trabalho), às 

sociais (interação com os clientes, amizades dos colegas e gerente amigável), às de estima 

(orgulho e reconhecimento, promoções e responsabilidade por resultados) e, por fim, as de 

autorrealização (participação nas decisões, diversidade e autonomia e trabalho criativo e 

desafiante) (Lopes, 2012; S. Ramos, 2009). 
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Figura 6. Pirâmide das necessidades de Maslow 

(Maslow, 1954, cit. por S. Moura, 2012) 

De acordo com S. Moura (2012), a mesma teoria propõe, ainda, que os cinco tipos de 

necessidades podem ser repartidos em dois grupos: as necessidades básicas, ou de baixo nível 

(fisiológicas e de segurança) e as necessidades mais complexas, ou de alto nível (sociais, 

estima e de autorrealização). 

Os cinco níveis de necessidades são idênticos a todos os indivíduos e estas se reúnem segundo 

uma hierarquia. As necessidades motivam os colaboradores influindo o seu comportamento 

na organização e, enquanto as necessidades básicas não estiverem satisfeitas, as necessidades 

do nível superior, logicamente, também não serão satisfeitas (Bonafim & Brandalise, 2007; 

M. R. Silva, 2012). Portanto, no âmbito do processo que concorre e promove a satisfação 

profissional, o colaborador vai tentar “trepar” a pirâmide de Maslow até conseguir as 

necessidades de nível superior (Lisboa, 2012). 

A. Silva, Wolf, Costa, Costa e Magro (2006) descrevem que esta teoria pretende instituir uma 

ligação entre aspetos motivacionais biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Ainda 

segundo os mesmos autores, a noção apresentada por Maslow baseia-se num conceito 

otimista da natureza humana. Propõem, como exemplo, esperar que as pessoas possam 

trabalhar se não têm satisfeitas as suas necessidades básicas, fisiológicas ou até de segurança. 

Esta é uma situação quase irrealista. Um comportamento é motivado como um meio, para 

que, bastantes necessidades fundamentais possam ser satisfeitas conjuntamente. 

Porém, a universalidade da pirâmide pode ser posta em causa. Evidentemente que, nem todas 

as pessoas conseguem alcançar o topo da pirâmide. Devido a várias situações de vida, muitas 
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das pessoas ficam severamente inquietas com as necessidades de autorrealização, outras 

param nas necessidades de autoestima ou nas necessidades sociais, enquanto, talvez a maioria 

das pessoas, fique, somente, com as necessidades de segurança e fisiológicas (Lisboa, 2012).  

1.5.2.2. Modelo de Herzberg (Teoria Bi-Fatorial) 

A. Silva e colaboradores (2006) referenciam que, Herzberg, psicólogo e professor de gestão 

da Universidade de Utah, defende que, “…os sentimentos satisfatórios acerca do trabalho 

dizem respeito ao conteúdo e às experiências de trabalho, enquanto os sentimentos de mal-

estar respeitantes ao trabalho se associam a fatores de estrutura envolventes, mas que não 

estão diretamente relacionados com o trabalho em si” (p.9). 

Preto (2013) refere que, o modelo de Herzberg alude à existência de dois conjuntos de fatores 

que influem o comportamento dos colaboradores e o seu grau de motivação: os fatores de 

satisfação, intrínsecos ou de motivação (conteúdo do trabalho) e os fatores de insatisfação, 

extrínsecos ou higiénicos (contexto do trabalho) (Tabela 1). 

Tabela 1.  
Fatores de satisfação e insatisfação 

Fatores de Satisfação Fatores de Insatisfação 

.Natureza do próprio trabalho 

.Responsabilidade envolvida 

.Reconhecimento pela execução de tarefas 

.Gosto pela execução de tarefas 

.Crescimento ou desenvolvimento proporcionados 

.Condições de trabalho 

.Política e administração da organização 

.Supervisão 

.Relações interpessoais com o supervisor, os colegas e os   

  subordinados 

.Salário 

.Vida pessoal 

.Segurança no trabalho 

Fonte: Herzberg e colaboradores (1959), cit. por S. Moura (2012) 

Os fatores de satisfação auxiliam a gerar níveis de motivação elevados, conduzindo a uma 

maior satisfação profissional e consequentes melhorias no desempenho. Contudo, se estes 

fatores de satisfação estiverem ausentes, não vai resultar, obrigatoriamente, em insatisfação, 

pois estes fatores respeitam ao conteúdo ou atividades desafiadoras do trabalho, sendo estes 

designados por fatores motivadores produtores de satisfação (O. Pereira, 1999; Silva et al., 

2006). 

Os fatores de insatisfação, quando precários, resultam em insatisfação para os colaboradores, 

e, quando ótimos, apenas evitam a insatisfação dos colaboradores. Através destes fatores, as 
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organizações têm tentado motivar os seus colaboradores, impedindo, assim, um 

comportamento negativo ou inadaptado (O. Pereira, 1999). Um colaborador estará insatisfeito 

no trabalho quando não tiver qualquer queixa sobre os fatores higiénicos. Contudo, os 

colaboradores, possivelmente trocarão de trabalho, quando estes fatores higiénicos não 

estiverem satisfeitos (A. Pereira, 2010). 

O. Pereira (1999) menciona que, Herzber conclui que os fatores incitadores da satisfação 

profissional são completamente apagados e distintos dos fatores estimuladores da insatisfação 

profissional. O inverso de satisfação profissional não será a insatisfação, mas sim a ausência 

da satisfação profissional, e vice-versa. Portanto, um colaborador pode adquirir, ao mesmo 

tempo, sentimentos de satisfação e insatisfação no local de trabalho, uma vez que estas não 

são realidades contrastadas, mas sim distintas. 

De acordo com S. Moura (2012), este modelo poderá ser de grande valor para um gestor, pois 

este deve estar atento ao progresso dos fatores de satisfação, através de uma mudança na 

natureza do trabalho, tornando-o mais desafiante. Desta forma melhorará o desempenho dos 

seus colaboradores.  

1.5.2.3. Teoria das Expectativas de Vroom 

Lino (1999) alude que Vítor Vroom foi autor da Teoria da Expectativa, sendo esta mais uma 

teoria ligada à satisfação. Vroom via os colaboradores como seres individuais, tendo estes 

vontades e desejos distintos, respeitantes ao trabalho, o que os motivava a agir, tomando 

decisões mediante situações vividas em cada instante. 

De acordo com a Teoria das Expectativas de Vroom, o nível de produtividade individual 

depende de três forças principais, que agem “dentro” do colaborador: a expectativa 

(probabilidade subjetiva de um determinado esforço conduzir a um resultado desejado), a 

instrumentalidade (capacidade percebida da relação entre o esforço e possibilidade de atingir 

ou não algo) e a valência (valor que um colaborador atribui às recompensas conquistadas em 

resultado do seu desempenho) (M. R. Silva, 2012; O. Pereira, 1999; S. Ramos, 2009). Estas 

três forças influenciam a motivação dos colaboradores durante a execução das suas tarefas 

laborais. Se uma destas forças se igualar a zero, não haverá motivação. Mas se todas estas 



Capítulo I – Fundamentação Teórica 

 

45 

forças estiverem presentes, haverá motivação elevada (S. Moura, 2012; S. Ramos, 2009) 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. As três forças essenciais da motivação segundo Vroom 

(Pereira, 1999) 

De acordo com Lopes (2012), esta teoria valoriza a dignidade humana, uma vez que os 

colaboradores são sujeitos racionais, cujas crenças e perceções afetam os seus 

comportamentos. Estes não atuam, apenas, por causa dos seus impulsos interiores ou da 

aplicação de recompensas.  

A. Rodrigues (2014) menciona que, neste modelo das expectativas em relação ao trabalho, a 

satisfação profissional decorre se os desejos e expectativas forem conquistados. Ou seja, o 

colaborador só estará motivado quando valorizar o resultado ou a recompensa, e necessita de 

acreditar que, se fizer um esforço maior, conquistará um maior e melhor desempenho. M. R. 

Silva (2012) refere que, a “satisfação profissional será tanto maior quanto o profissional sentir 

que as recompensas obtidas estão em consonância com o esforço motivacional despendido” 

(p.21). 

1.5.2.4. Teoria da Equidade de Adams 

Lino (1999) refere que, a Teoria da Equidade, desenvolvida por Adams, segue o postulado de 

que existe uma relação positiva entre a satisfação no trabalho e as características das tarefas 

laborais dos colaboradores. Esta teoria envolve a perceção da satisfação, comparativamente 

com um grupo ou indivíduo de referência. Também, Lopes (2012) acrescenta que, “não se 

pretende com esta teoria uma igualdade de situações, mas antes a equidade em que os 
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indivíduos são recompensados em função do mérito e da perceção que desenvolve sobre o 

conceito” (p.16). 

De uma forma resumida, S. Moura (2012) menciona que, o colaborador está motivado sempre 

que a organização o compense, de uma forma justa, pelo seu desenvolvimento e esforço 

organizacional. A avaliação desta compensação íntegra é feita pelas pessoas, comparando o 

que recebem outros colaboradores perante contributos idênticos. S. Ramos (2009) entende 

que “numa lógica de equidade, quem investe mais, deve receber mais da organização, tal 

como … o colaborador tende a esforçar-se mais se perceber que um maior esforço conduzirá a 

uma melhor recompensa” (p.46). 

De acordo com os vários modelos de satisfação profissional abordados anteriormente, 

conclui-se que a produtividade e o desempenho dos colaboradores relacionam-se, tanto com a 

sua motivação, como com a sua satisfação profissional. Portanto, a satisfação profissional 

define-se como o resultado da avaliação que cada colaborador faz, no que diz respeito ao grau 

de realização dos seus valores e preferências, sabendo quais os resultados que cada um 

valoriza. Ao saber-se que cada colaborador é diferente, sabe-se, também, que são motivados 

por circunstâncias diferenciadas. É da responsabilidade do gestor dos recursos humanos 

conhecer as bases da motivação humana, para haver alterações precisas, que garantam os 

níveis de motivação mais altos, de modo a maximizar o desempenho do colaborador na 

organização (A. Rodrigues, 2014; S. Ramos, 2009). 

1.5.3. Dimensões do grau de satisfação dos colaboradores 

A satisfação e as suas dimensões têm sido admitidas como parte envolvente dos serviços 

prestados em saúde (Cleary et al., 1991), o que constitui um indicador de qualidade dos 

mesmos serviços (Wilkin et al., 1996, cit. por V. Batista, Santos, Santos & Duarte, 2010). 

Qualquer que seja o modelo de gestão duma organização de saúde, torna-se relevante refletir e 

avaliar o grau de satisfação dos colaboradores que ali trabalham, reconhecer os fatores que o 

influenciam, analisar os resultados para posteriormente propor estratégias para o bem-estar 

dos seus colaboradores e para a melhoria das organizações (V. Batista et al., 2010). Para estes 

autores, o grau de satisfação do colaborador associa-se à sua esfera individual, ao seu bem-

estar físico e emocional e à esfera organizacional. 
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O motor dos estudos, acerca do grau de insatisfação do colaborador no trabalho quer a nível 

individual quer organizacional, é a precisão de ampliar a produtividade e fortificar a moral, 

mantendo, assim, uma força saudável de trabalho. Uma mudança das políticas de recurso 

humanos e a promoção da investigação dos serviços prestados pelos colaboradores serão, 

também, grandes motores de estudo desta temática (Lucas, 1984). Este autor reuniu um 

conjunto de estudos de alguns autores, acerca da satisfação profissional e mediu o grau de 

satisfação dos profissionais de saúde, tendo como resultado que, a autonomia foi a 

componente mais considerada, de seguida o estatuto profissional e, por fim, o salário. 

Menciona, ainda, que as políticas e estratégias cooperam, para diminuir a insatisfação, bem 

como para promover a satisfação do colaborador.  

Alcobia (2001) refere duas dimensões diferentes de satisfação no trabalho. A primeira 

caracteriza-se por uma abordagem global, vendo a satisfação como uma atitude relacionada 

com o trabalho em geral. A segunda dimensão caracteriza-se por uma abordagem 

multidimensional, ou seja, a satisfação deriva de um conjunto de fatores aliados ao trabalho, 

sendo possível medir a satisfação dos colaboradores em relação a cada um desses fatores. 

Nesta linha de pensamento, destacam-se algumas dimensões: a satisfação com a chefia, com a 

organização, com as condições de trabalho, com a progressão na carreira e as perspetivas de 

promoção e com as recompensas salariais. 

Segundo Meireles (2010), as questões relacionadas com a profissão são encontradas 

constantemente. O colaborador, no percurso do seu desempenho, é encarado por diversas 

preocupações que o inquietam, relacionadas com os riscos, conflitos, responsabilidades e com 

as próprias condições de trabalho. Barreto (2013) menciona que a satisfação do colaborador é 

um assunto estritamente individual, englobando, distintos e bastantes, fatores a influenciá-la. 

Figueiredo (2012) enuncia que o conceito de satisfação é multidimensional, pois existem 

múltiplas causas. Os fatores determinantes da satisfação profissional aludem a fatores 

pessoais, fatores demográficos (idade e sexo) e diferenças individuais (afeto positivo, entre 

outros) e organizacionais (salário, trabalho, estilo de chefia, perspetivas de carreira, colegas e 

as condições físicas do trabalho). 

A. Pereira (2010) expõe alguns fatores relacionados com a satisfação do colaborador, sendo 

eles: a autonomia do colaborador; o ambiente laboral (ambiente físico do trabalho e a 

promoção de oportunidades); os valores extrínsecos relacionados com os resultados do 

trabalho (ex. remuneração); os valores intrínsecos relacionados com o trabalho em si (ex. 



Capítulo I – Fundamentação Teórica 

 

48 

reconhecimento do trabalho); as relações interpessoais com os colegas de trabalho e natureza 

do trabalho; as relações com a chefia; a progressão na carreira; o tipo de vínculo contratual e 

as habilitações literárias. De uma forma geral, conclui-se que os fatores intervenientes na 

satisfação profissional são múltiplos, não se pode apontar um único fator, pois podem variar, 

consoante as condições de trabalho, o ambiente e a avaliação pessoal do colaborador. É 

importante salientar que, a maior ou menor força de cada uma destas variáveis mencionadas, 

advém da sua interligação. Como tal, é deveras importante prosseguir os estudos nesta área, 

identificando estas variáveis e aprofundando-as, contribuindo, assim, para melhorias ao nível 

da satisfação no trabalho (Figueiredo, 2012).  

O presente estudo tem como objetivo avaliar e identificar o grau de satisfação dos 

colaboradores que exercem a sua função em estruturas residenciais para idosos. É estudada a 

relação da avaliação da satisfação destes colaboradores relativamente à sua idade, ao género, à 

escolaridade, aos anos de serviço na organização, ao vencimento, ao tipo de vínculo e à razão 

a que levou o colaborador a trabalhar na organização. Além destas variáveis, também 

constam, para análise descritiva dos colaboradores, as variáveis: ter filhos, estado civil, tipo 

de horário e acumulação de funções fora da organização. Ainda se destacam as dimensões da 

satisfação: contexto organizacional, cooperação e comunicação, mudança e inovação, 

reconhecimento e recompensa, relações com as chefias, política e estratégica, posto de 

trabalho e qualidade. 

Alguns autores aludem uma breve descrição para cada uma destas oito dimensões da 

satisfação do colaborador (Direção-Geral da Política de Justiça [DGPJ], 2014; Barómetro 

Regional da Qualidade [BRQ], 2011): 

 Contexto organizacional: inclui a avaliação que os colaboradores realizam, respeitante 

aos fatores organizacionais, como estabilidade no emprego, oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e de progressão profissional na organização, atividades extra-

profissionais facultadas pela organização e instalações e serviços auxiliares; 

 Cooperação e comunicação: mede a forma como os colaboradores avaliam questões que 

se relacionam com a comunicação, relações com colegas e ambiente de trabalho sem 

conflitos; 
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 Mudança e inovação: avalia em que medida os colaboradores percecionam questões 

relativas às sugestões no âmbito da gestão da mudança, melhorias e inovações da 

organização; 

 Reconhecimento e recompensa: envolve a forma como o colaborador avalia questões 

relativas ao reconhecimento do seu trabalho e as remunerações que lhe são concedidas. O 

colaborador avalia, ainda, se é feita uma correção e justiça na avaliação do seu 

desempenho; 

 Relações com as chefias: mede a forma como os colaboradores avaliam questões 

respeitantes ao apoio e às críticas provenientes das chefias da organização; 

 Política e estratégica: integra a perceção dos colaboradores no que respeita ao 

conhecimento dos objetivos, estratégia e políticas da organização; 

 Posto de trabalho: avalia a forma como os colaboradores classificam fatores associados 

com o seu trabalho, sendo eles o grau de autonomia, a realização pessoal, as tarefas e 

funções, os objetivos propostos e o ambiente, o conforto e o bem-estar físico no trabalho; 

 Qualidade: diz respeito à perceção dos colaboradores em questões como a informação e 

comunicação da política e objetivos de qualidade, eficácia de como a organização mede 

as opiniões dos seus clientes, para averiguar a sua satisfação e a qualidade dos serviços 

facultados. 

Num estudo realizado por Bishop e colaboradores (2008) averiguou-se quais os profissionais 

de saúde mais comprometidos com os trabalhos de estruturas residenciais para idosos, quando 

percebem o seu trabalho como um reforço (maior autonomia, uso do conhecimento, trabalho 

de equipa) e quando o seu comprometimento afeta a satisfação dos clientes. Verificou-se que 

a satisfação com salários, benefícios e oportunidades de avanço e ter uma boa supervisão 

básica era o mais importante para afetar a intenção dos colaboradores para ficarem nos seus 

postos de trabalho. Um melhor comprometimento com o trabalho, por parte dos 

colaboradores, está associado a uma melhor qualidade de relacionamentos e de vida para os 

clientes, implicando que, melhores trabalhos conduzem a melhores cuidados. No sentido de 

evitar custos de rotatividade e um aumento no comprometimento dos colaboradores com o 

seu trabalho, uma mudança de cultura é uma condição necessária para envolver os 

colaboradores num movimento crescente, para transformar a estrutura residencial.  
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No estudo realizado por Bishop, Squillace, Meagher, Anderson e Wiener (2009) verificou-se 

o impacto das práticas de trabalho em estruturas residenciais para idosos, especificamente 

com as condições de remuneração e de trabalho, na satisfação com o trabalho por parte 

colaboradores. Consistente com estudos anteriores, a satisfação no trabalho era maior quando 

os colaboradores se sentiam respeitados e valorizados pelos seus chefes e, também, quando 

mantinham um bom relacionamento. As conclusões do estudo em causa corroboram os 

resultados de estudos anteriores, ao evidenciarem que, as condições de remuneração e de 

trabalho que proporcionam respeito e boas relações com os supervisores são importantes para 

a satisfação do colaborador. 

A satisfação no trabalho dos colaboradores pode, também, afetar a qualidade de prestação de 

serviços aos seus clientes. A satisfação do cliente é influenciada pela atitude do colaborador. 

Um melhor entendimento dos fatores organizacionais que afetam a satisfação do colaborador 

no trabalho pode adquirir informações relevantes para a política organizacional, no sentido em 

que melhora o desempenho no trabalho, para que haja aumento na eficiência da prestação dos 

serviços aos seus clientes (Bishop et al., 2009). 

Decker, Harris- Kojetin e Bercovitz (2009) analisaram os preditores da satisfação intrínseca 

do trabalho, satisfação geral e intenção de abandonar o trabalho entre colaboradores. 

Averiguou-se que uma avaliação positiva do comportamento do supervisor teve a associação 

mais forte com a satisfação intrínseca. Avaliações do supervisor e de remuneração podem 

afetar a satisfação geral. A satisfação intrínseca pode ser essencial no desempenho do 

colaborador nas estruturas residenciais para idosos. A maioria dos estudos tem o seu foco na 

satisfação intrínseca, como um preditor de outros aspetos relacionados com o trabalho, tais 

como a satisfação geral.  

No estudo efetuado por A. Pereira (2010), os colaboradores de saúde revelaram-se satisfeitos 

quanto às seguintes dimensões: boas relações com a chefia, sentimento de autonomia no 

trabalho (posto de trabalho), reconhecimento e equidade, recompensa justa, bom 

relacionamento com os colegas de trabalho (cooperação e comunicação), progressão na 

carreira, responsabilidade e envolvimento nas políticas e procedimentos organizacionais. 

Meireles (2010) menciona que, quanto à satisfação profissional, a maioria dos colaboradores 

de saúde não considera o trabalho rotineiro, mas admite que o progresso na carreira é lento. 

Tendo em conta a escala de avaliação da satisfação com a prática profissional aplicada pelo 
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autor, resumem-se, por ordem decrescente, os resultados, quanto ao valor médio de satisfação 

das seguintes dimensões: relação com os colegas, condições físicas de trabalho, apoio da 

hierarquia, reconhecimento, pelos outros, do trabalho realizado, segurança com o futuro da 

profissão e, por fim, a satisfação profissional. 

Pinhal (2012) refere que, a maior parte dos colaboradores de saúde se sente satisfeita em 

relação às seguintes dimensões: relações com colegas, relações com a chefia, oportunidade de 

trabalhar em prol dos que mais precisam, ambiente de trabalho, tarefa que executa e 

oportunidades de formação. 

Palha (2013), no seu estudo, averiguou que o grau de satisfação dos colaboradores de saúde 

era positivo. Relativamente ao grau de satisfação de cada dimensão da escala aplicada pelo 

autor, os colaboradores de saúde apresentavam valores de satisfação negativos, nas dimensões 

satisfação com benefícios e recompensas e satisfação com promoção. Quanto às dimensões 

satisfação no relacionamento com o chefe, satisfação com o contexto de trabalho, satisfação 

com a comunicação e satisfação no relacionamento com a equipa, os colaboradores revelaram 

uma satisfação positiva. 

M. E. Ferreira (2012) concluiu que, entre os colaboradores das estruturas residenciais para 

idosos, havia grande satisfação quanto ao relacionamento interpessoal e ao ambiente 

profissional. No que respeita ao relacionamento com os clientes, os colaboradores sentiam 

dificuldades, devido à personalidade de cada cliente (qualidade). É inevitável a existência de 

dificuldades nesta profissão, contudo, os colaboradores percebem os obstáculos como algo 

com que se habituaram. Quanto à satisfação do colaborador em relação ao exercício da sua 

profissão, evidenciou-se haver grande satisfação por parte do colaborador. 

Um estudo efetuado numa casa de cuidados de saúde revelou que, um ambiente de trabalho 

bem organizado, de apoio e gestão de suporte permite aos colaboradores balançar o trabalho 

com o resto das suas vidas pessoais; desempenham, assim, papéis significantes na satisfação 

no trabalho (Flynn & Deatreack, 2003). 

A. Martins (2012) constatou, no seu estudo, que o grau de satisfação dos colaboradores de 

saúde em relação à dimensão remuneração era baixo, enquanto para as dimensões status e 

prestígio, relacionamento profissional/cliente e equipa e, nas condições de trabalho e saúde, o 

grau de satisfação era mais elevado. 
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I. Oliveira (2012) concluiu, na sua investigação, que os colaboradores de saúde revelaram um 

grau de satisfação maior, respeitante às relações interpessoais, particularmente com os 

colegas. Quanto às questões de trabalho, designadamente, as suas condições, a sua segurança 

e o apoio por parte da chefia, os colaboradores mostraram um grau de satisfação inferior. 

R. Silva (2008) constatou, no seu estudo, que era na dimensão autonomia (posto de trabalho) 

que os colaboradores de saúde se sentiam mais satisfeitos, seguido por interação, status 

profissional e remuneração. Quanto às normas organizações, foi a dimensão em que os 

colaboradores sentiam menos satisfação. 

Cunha, Rego e Cardoso (2006) referem que as condições físicas do trabalho influem no grau 

de satisfação do colaborador, no momento em que estas se tenham degradado, sendo 

impossível ignorá-las.  

Para Luís (2012), a satisfação do colaborador no trabalho advém da adequação entre os 

objetivos ou valores individuais, respeitantes ao trabalho e as respostas que a organização dá a 

essas expectativas (posto de trabalho). De acordo com Francès (1984), a autonomia influencia 

o grau de satisfação do colaborador. Decker e colaboradores (2009) são de opinião que, 

colaboradores com maior confiança nas suas habilidades podem ter maior satisfação no 

trabalho. 

Marqueze e Moreno (2005) referem estudos em que, os bons relacionamentos no trabalho 

com a chefia, oportunidade de desenvolvimento profissional e bons salários adquiriam relação 

com a satisfação do colaborador no trabalho. Identificaram, ainda, em estudos consultados, 

nomeadamente no estudo efetuado por Lopes (2012), fatores de influência na satisfação do 

colaborador no trabalho: a idade, o sexo, nível educacional, a autonomia de trabalho, o tipo de 

vínculo, antiguidade na organização e a remuneração. 

No estudo efetuado por Preto (2013) verificou-se que a relação entre a idade e as várias 

dimensões de satisfação dos colaboradores de saúde tinha estatisticamente significância. 

Castle, Degenholtz e Rosen (2006), Cunha e colaboradores (2006) e Decker e colaboradores 

(2009) referem que os colaboradores mais velhos revelam estar mais satisfeitos que os 

colaboradores mais novos. Opostamente, Lopes (2012) conclui que os colaboradores mais 

novos revelaram-se mais satisfeitos com o trabalho do que os colaboradores mais velhos. 

Contudo, houve autores que constataram a não existência de qualquer relação entre a idade e a 

satisfação no trabalho, ou seja, não se averiguou qualquer diferença estatisticamente 
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significativa entre ambas. Por sua vez, a idade não influencia a satisfação do colaborador de 

saúde (I. Oliveira, 2012; Pacheco, 2012; Palha, 2013; Pinhal, 2012). 

Segundo Castle e colaboradores (2006), a perceção da qualidade dos cuidados por parte dos 

cuidadores estava associada a três domínios da satisfação de trabalho: pagamento, gestão e 

trabalho. 

Robbins (2002), referido por Luís (2012), menciona que, em diversos estudos desenvolvidos, 

a variável mais estudada é o género dos colaboradores, mas refere que não existem diferenças 

significativas quanto ao género, relativamente à satisfação do colaborador no trabalho. 

Também no estudo de Pacheco (2012), realizado a colaboradores de saúde, foram analisadas 

as diferenças entre sexo, para os valores no trabalho e satisfação no trabalho e não foram 

encontradas quaisquer diferenças. Contudo, num estudo efetuado por Castle e colaboradores 

(2006) verificou-se que os colaboradores de saúde do sexo masculino estavam menos 

satisfeitos com o trabalho do que os colaboradores do sexo feminino.  

No entanto, Meireles (2010) e Palha (2013) constataram que os colaboradores do sexo 

feminino possuem um grau mais elevado de satisfação face aos colaboradores do sexo 

masculino e com diferenças estatisticamente significativas. Pinhal (2012) refere, também, que 

as mulheres indicam estar mais satisfeitas que os homens em todas as dimensões da 

satisfação, exceto no salário. M. E. Ferreira (2012) relata que a figura feminina prevalece 

como papel de cuidadora. Contudo, o sexo masculino começa a assumir uma função mais 

interventiva nesta área. Nos seus estudos, alguns autores (A. Martins, 2012; I. Oliveira, 2012; 

Lopes, 201) apontaram que os homens evidenciam estar mais satisfeitos com o trabalho do 

que as mulheres.  

Castel (2010) alude que os colaboradores que trabalham em estruturas residenciais para 

idosos se caracterizam por ter uma escolaridade de nível baixo, desempenhando a sua função 

com pessoas com níveis de formação académica variados, num mesmo espaço. De acordo 

com Jacob (2001), são os colaboradores a possuir um baixo grau académico e de formação (a 

maioria com 4ª/6ª classe). Pela expansão significativa de idosos dependentes e dementes, esta 

é uma área cada vez mais particular e rigorosa no que respeita aos conhecimentos, pois é 

fulcral estar à altura das exigências para a prestação destes cuidados. Nos estudos realizados 

por Pacheco (2012) e Palha (2013) verificou-se que não existiam diferenças entre os níveis de 

escolaridade para o grau de satisfação do colaborador no trabalho. Castanheira (2013) 
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constatou também existir uma associação não significativa entre a escolaridade e a satisfação 

do colaborador, nomeadamente com as subescalas. Mas, atestou a existência de uma 

correlação significativa entre as subescalas (exigência do trabalho e formação) de satisfação 

profissional. Contudo, Decker e colaboradores (2009) e Lopes (2012) concluíram que os 

colaboradores com menor habilitação apresentavam um grau maior de satisfação com o 

trabalho. I. Oliveira (2012) ainda referiu que os colaboradores que possuem o 3º ciclo do 

ensino básico são os que adquirem um grau de satisfação maior com o trabalho.  

Liu (2007) refere que o estado civil e as perceções do trabalho do colaborador são fatores que 

influenciam a satisfação no trabalho.  

Num estudo realizado por M. E. Ferreira (2012), os anos de serviços que os colaboradores da 

estrutura residencial para idosos permaneciam na organização variaram dos 22 meses aos 12 

anos. Lopes (2012), no seu estudo, averiguou que quem apresentava maior grau de satisfação 

no trabalho eram os colaboradores com menos de 5 anos e os que tinham entre os 10-14 anos 

de permanência na organização. Robbins (2002), referido por Luís (2012), menciona que os 

anos de serviço na organização e a satisfação do colaborador no trabalho estão relacionados 

positivamente. Castle e colaboradores (2006) apuraram que quem permanecia no mesmo 

trabalho entre um a cinco anos estava, geralmente, menos satisfeito do que aqueles que lá 

estavam há menos de um ano ou há mais de cinco anos. Contrariamente, A. Pereira (2010) 

afirma que os anos de serviço na organização afetam negativamente a satisfação profissional. 

Assim, Liu (2007), A. Martins (2012) e I. Oliveira (2012) concluíram que os colaboradores 

que trabalham na organização há mais tempo são os que estão mais insatisfeitos. Contudo, 

Pinhal (2012) constatou não haver diferença significativa no que respeita à satisfação dos 

colaboradores, em função da permanência na organização.  

Cunha e colaboradores (2006) referenciam que o vencimento pode ser um fator relevante para 

a satisfação do colaborador, porque o salário funciona como um reconhecimento pelo seu 

esforço, ou seja, é como uma motivação que conduzirá à melhoria dos desempenhos 

individuais dos colaboradores. Para Decker e colaboradores (2009), a satisfação com o 

vencimento pode ter uma relação positiva com a satisfação intrínseca no trabalho. Preto 

(2013), na sua investigação, averiguou que a correlação entre a satisfação dos colaboradores 

de saúde e o vencimento é diferente de zero. No estudo realizado por A. Pereira (2010), os 

colaboradores de saúde que achavam o seu salário injusto, estavam insatisfeitos, mas os que 

consideravam o seu salário justo sentiam satisfação. Pinhal (2012) concluiu, no seu estudo, 
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que os colaboradores não revelaram estar muito satisfeitos em relação ao seu vencimento. 

Também I. Oliveira (2012), quanto ao vencimento influenciar a satisfação do colaborador, 

não verificou qualquer diferença estatisticamente significativa na sua investigação.  

Liu (2007) menciona que o tipo de vínculo é um fator que influencia a satisfação no trabalho. 

A. Pereira (2010), na sua revisão da literatura, menciona que, quanto ao tipo de vínculo, os 

colaboradores de saúde com contrato de trabalho estável, estavam mais satisfeitos a nível 

profissional que os colaboradores com contrato de trabalho a termo certo. O mesmo se 

concluiu no estudo efetuado por Palha (2013). Contrariamente, Lopes (2012) referiu que os 

colaboradores com contrato a tempo indeterminado possuem uma satisfação menor em 

relação aos colaboradores com contrato a termo certo. Contudo, Pinhal (2012) constatou não 

haver diferenças significativas no que diz respeito à satisfação dos colaboradores em função 

do tipo de vínculo.  

Quanto à razão que levou o colaborador a trabalhar na estrutura residencial para idosos, M. E. 

Ferreira (2012) refere que foi, maioritariamente, devido à necessidade de um trabalho, 

seguido da motivação e desejo de trabalhar na área e ainda ao facto dos colaboradores 

possuírem conhecimento na área. Castanheira (2013), no estudo efetuado a colaboradores de 

apoio a idosos, averiguou que a razão do seu ingresso nesta profissão se deveu a um longo 

período de desemprego, sendo este o único posto de trabalho. Refere que o número de horas 

semanais de trabalho difere entre as organizações, pois está dependente do tipo de contrato e 

das normas de funcionamento da organização. Verificou existir uma correlação significativa 

entre a qualidade dos cuidados e a satisfação do colaborador com o trabalho. 

Marqueze e Moreno (2005) referem que não existe apenas um fator determinante para a 

satisfação do colaborador no trabalho, esta depende, tanto do ambiente, como das condições 

de trabalho, assim como da avaliação pessoal do colaborador em relação ao trabalho. 

Portanto, é fundamental a identificação destes fatores, para a realização de programas de 

melhoria contínua da satisfação do colaborador no trabalho. 

1.5.4. Grau de satisfação dos colaboradores  

Em qualquer organização de saúde identificam-se as necessidades de planeamento, de 

coordenação e articulação de recursos, as suas ações laborais bem como a avaliação dos seus 
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resultados e da investigação, ou seja, avalia-se o grau de satisfação dos colaboradores. Os 

recursos humanos da organização são os principais elementos que maximizam e contribuem 

para a qualidade e a eficiência dos serviços a prestar aos seus clientes, daí a importância em 

analisar o grau de satisfação destes profissionais (Batista et al., 2010). 

No que respeita ao grau de satisfação do colaborador no trabalho, Pacheco (2012) refere que é 

possível estar satisfeito com determinados aspetos do contexto laboral e, no mesmo instante, 

sentir-se insatisfeito com outros aspetos. A mensuração do grau de satisfação do colaborador 

engloba a avaliação de dimensões distintas de satisfação, pois os colaboradores possuem 

graus diferentes de satisfação nos diversos fatores respeitantes ao trabalho. Assim, tal como 

mencionam Luzzi e Spencer (2011), a utilização de escalas multidimensionais auxilia no 

reconhecimento das áreas particulares, onde o grau da satisfação do colaborador, em ambiente 

de trabalho, é elevado ou baixo, facultando, deste modo, dados proveitosos acerca das áreas a 

melhorar, para se criarem programas de intervenção, com o intuito de aumentar o grau de 

satisfação do colaborador. 

S. Ramos (2009) expõe quatro modelos de investigação, que incluem as distintas linhas de 

pesquisa no estudo do grau de satisfação do colaborador: 

 Modelo dos efeitos de variáveis pessoais específicas – assume-se numa relação casual 

entre as variáveis pessoais (demográficas e as diferenças individuais) e o grau de 

satisfação do colaborador com o trabalho. 

 Modelo dos efeitos de variáveis pessoais não específicas – busca perceber o efeito das 

variáveis pessoais do colaborador na satisfação com o trabalho, atendendo, apenas, às 

fontes intrínsecas da satisfação no trabalho. 

 Modelo interativo – apoia-se numa síntese entre as abordagens individual e situacional, 

em que o comportamento advém do resultado de convergência de componentes internos 

(pessoais) e externos (situacionais). 

 Modelo dos efeitos de variáveis situacionais – considera as características de uma 

determinada situação como as determinantes fundamentais do grau de satisfação do 

colaborador (características do trabalho, informação social e clima organizacional). 

Segundo Lino (1999), a avaliação do grau de satisfação do colaborador começou a ter 

relevância com o desenvolvimento de alguns instrumentos para a sua mensuração, 

considerando, este, um construto que permite a análise das diversas dimensões associadas ao 
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grau de satisfação do colaborador (individuais, profissionais, organizacionais e, por vezes, 

sociais). Na literatura são identificados vários tipos de instrumentos de medidas da avaliação 

do grau de satisfação do colaborador. Contudo, não existe consenso acerca de qual 

instrumento a aplicar e em que ambientes. Só se entende que, o tipo de instrumento de medida 

a ser aplicado, ou os fatores a serem mensurados são influídos pela base teórica que 

fundamenta a investigação em estudo. 

Zen (2008) constatou, nas pesquisas que realizou, respeitantes à importância de avaliar o grau 

de satisfação dos colaboradores de saúde, que os estudos recorreram, em grande parte, à 

análise qualitativa e quantitativa conjuntamente, conferindo maior credibilidade aos seus 

resultados. Ainda nas suas pesquisas, observou que o instrumento mais utilizado na medição 

do grau de satisfação dos colaboradores de saúde era o questionário, podendo ser constituído, 

tanto por questões abertas como fechadas. A escala de mensuração do grau de satisfação dos 

colaboradores escolhida pelos autores foi, na sua maioria, a escala de Likert. Constatou, 

ainda, que só em dois estudos foi aplicada a entrevista como instrumento de recolha dos 

dados. 

De acordo com Godinho (2011), uma organização de saúde, para se tornar eficaz, tem que se 

basear em dados fiáveis e atualizados sobre o desempenho dos seus colaboradores. Para tal, é 

necessária a manutenção contínua da mensuração, através de instrumentos cientificamente 

aptos e validados para conhecer o grau de satisfação dos colaboradores, visto este estar 

fortemente ligado ao desempenho destes profissionais, para que, posteriormente, estes 

respondam às necessidades dos seus clientes, de uma forma melhorada. 

1.5.5. Importância da avaliação do grau de satisfação dos colaboradores 

Maia (2012) menciona que uma das temáticas fundamentais de estudo, na atualidade, é a 

avaliação do grau de satisfação do colaborador, pois tem-se destacado, devido ao crescente 

interesse das organizações em reter e considerar o capital humano. Deste modo, a avaliação 

do grau de satisfação profissional tem sido relevante para a progressão do funcionamento das 

organizações, sendo esta, alvo de alguns estudos com direções diversificadas, no que respeita 

ao que o influencia (A. Rodrigues, 2014). 

No que respeita às estruturas residenciais para idosos, Torrão (2010) refere que: 
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A ordem e o funcionamento de uma instituição dependem da dinâmica criada pelos 

funcionários que intervêm no grupo de utentes. Daí o papel importante e de 

responsabilidade dos intervenientes nos sentido de que através das suas atitudes e 

comportamentos, valorizem e impulsionem as potencialidades de cada personalidade, 

criar comportamentos positivos, orientar expectativas, respeitando que cada utente é 

diferente, criando condições para que estes rejeitem a ‘síndrome institucional’ 

característico das instituições totais assente numa apatia e abandono crescente. (p.18) 

Nas estruturas residenciais para idosos existem determinadas condições a que os 

colaboradores têm que estar atentos para cada cliente, tendo que adequar os serviços a prestar, 

objetivando a maximização da autonomia e bem-estar do cliente. Estudos realizados 

evidenciam que os planos de interação entre colaboradores e clientes contribuem para o 

aumento da autonomia/independência dos clientes (Torrão, 2010). 

Nesta linha de pensamento, torna-se crucial a identificação das diversas variáveis que 

influenciam o grau de satisfação dos colaboradores das estruturas residenciais para idosos, 

podendo ser modificadas, através de estratégias conducentes ao aumento do grau de satisfação 

destes profissionais e, consequentemente, à melhoria dos serviços a prestar aos seus clientes. 

Luís (2012) refere que o grau de satisfação dos colaboradores na organização é um fator 

bastante relevante, pois influi a produtividade de todo o grupo, reduzindo, ou até evitando, a 

perda do processo. A satisfação do colaborador é, também, essencial na sua realização pessoal 

e na determinação da efetivação da equipa, isto é, os colaboradores, estando motivados, 

conseguem obter o seu maior grau de produtividade. 

Segundo Cunha e colaboradores (2007), a relevância em estudar a satisfação do colaborador 

no trabalho deve-se ao facto de ser um dos resultados humanos do trabalho e uma ideia 

sempre associada ao desempenho, constatando que os colaboradores satisfeitos são os mais 

produtivos. 

Para Alcobia (2001), o interesse em avaliar o grau de satisfação do colaborador deve-se a 

alguns motivos, tanto no âmbito do colaborador (o seu bem-estar e saúde psicológica), como 

no que diz respeito à organização (podendo influir na atividade da organização, conduzindo 

assim ao progresso da produtividade). 

M. R. Silva (2012) alude que a avaliação do grau de satisfação do colaborador tem sido alvo 

de vários estudos pela relevância que possui, tanto em termos individuais, de grupo e até 

sociais. Estes estudos visam identificar o que mais influencia no grau de satisfação do 
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colaborador, como reconhecer quais as consequências que dele resultam. As conclusões a que 

se chegaram dizem que há muitas variáveis envolvidas. 

O estudo global da satisfação profissional é utilizado quando o interesse está na atitude geral 

perante o trabalho. No entanto, o estudo dos componentes da satisfação profissional pode 

determinar quais os aspetos do trabalho que produzem satisfação ou insatisfação para o 

indivíduo, importantes para determinar as áreas de melhoria. 

Preto (2013) aponta para alguns estudos realizados no âmbito desta temática, chegando à 

conclusão de que, um elevado grau de satisfação do colaborador, possui implicações diretas 

na satisfação dos seus clientes. Maia (2012) constatou, na sua investigação, que um 

colaborador de saúde, com um grau elevado de satisfação profissional, eleva a qualidade da 

sua ação laboral, bem como a sua produtividade e, consequentemente, adquire uma relação 

direta com a satisfação do cliente. Também Godinho (2011) atestou haver uma associação da 

satisfação dos colaboradores de saúde com a qualidade dos serviços prestados aos seus 

clientes. Neste contexto, reconhecer os fatores associados ao grau de satisfação do 

colaborador auxiliará os gestores das organizações a produzirem estratégias que ampliem o 

grau de satisfação do colaborador, correlacionando-se, de uma forma positiva, com a retenção 

dos clientes.  

Segundo Torrão (2010), os colaboradores das estruturas residenciais para idosos são 

profissionais a quem são atribuídas tarefas ligadas ao trabalho com pessoas idosas. A relação 

que estes profissionais têm com o idoso deverá ser de valor, mantendo sempre uma 

proximidade contínua e consistente com ele, proporcionando-lhe a melhoria dos serviços 

prestados. A escolha desta profissão deverá ser feita de forma consciencializada, pois é um 

trabalho desgastante a nível físico e mental. De referir, também, que estas estruturas 

residenciais têm uma rotina muito rígida. Além disso, são impeditivas, no que respeita à 

tomada de iniciativas por parte dos colaboradores, tornando o trabalho repetitivo e monótono, 

conduzindo à desmotivação e ao sentimento de inutilidade. Neste sentido, torna-se crucial 

conhecer o grau de satisfação dos colaboradores e identificar os fatores associados para serem 

melhorados, elevando a qualidade dos serviços a prestar aos clientes. 

Um dos critérios de avaliação do Sistema Nacional de Saúde (Lei nº 48/90 de 24 de agosto) é 

a avaliação do grau de satisfação dos profissionais. Contudo, é importante referir que não se 

têm verificado muitas investigações acerca da avaliação da satisfação dos colaboradores das 
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estruturas residenciais para idosos. Mas, o seu estudo é muito pertinente para se poder tomar 

determinadas resoluções, para colmatar os problemas que afetam os colaboradores destas 

estruturas residenciais, maximizando a sua satisfação no trabalho e, por consequência, 

aumentando a qualidade dos serviços a prestar aos seus clientes.  

1.6. Avaliação do grau de satisfação do cliente 

1.6.1. Conceitos 

Segundo G. M. Santos (2009), a satisfação do cliente é um indicador da qualidade de um 

determinado serviço de saúde. É de referir que a avaliação destes serviços deve ser efetuada 

pelo cliente, visto este ser o elemento crucial dos cuidados de saúde. 

T. Guedes (2012) menciona que a satisfação “ é o grau de atendimento das expectativas dos 

clientes em relação a um produto ou serviço” (p.23). Diz, ainda, que a satisfação é “um 

conceito abstracto que resulta de uma interacção ou de uma experiência vivida de forma 

emocional, condicionando assim a resposta à questão de satisfação ou não do cliente” (p.25). 

Importa referir alguns fatores que fazem parte da satisfação: a perceção da qualidade, as 

emoções dos clientes, as causas percebidas para o sucesso/insucesso dos serviços e as 

perceções de ganho. 

R. Carvalho e Melo (2000) referem que o “grau de satisfação do cliente deve ser encarado 

como um valor orientador da conduta dos profissionais, devendo esta ser orientada para as 

suas necessidades” (p.5). M. Costa (2007) afirma que o grau de satisfação “resulta da 

comparação entre aquilo que o cliente espera do serviço (expectativas) e a ideia com que fica 

após a entrega do mesmo (perceção) ” (p.17). 

Segundo M. Pereira e colaboradores (2001), pode verificar-se que existem diversas conceções 

de satisfação do cliente, sendo a mais comum, caracterizada pelo resultado das diferenças 

entre as expectativas do cliente em relação aos serviços prestados e a sua perceção dos 

serviços/cuidados efetivamente recebidos.  

Hollanda, Siqueira, Andrade, Molinaro e Vaitsman (2012) referem que a baixa expectativa do 

cliente em relação ao serviço pode levar a uma maior satisfação, bem como um elevado grau 

de exigência do cliente pode conduzir a uma menor satisfação com o serviço. 
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De acordo com Marques (2010), a satisfação surge “quando as características ou os atributos 

específicos que este espera que existam num determinado serviço, estejam efectivamente 

presentes. Se essas expectativas forem superadas acrescentam ‘valor’” (p.62). 

Compreende-se por satisfação do cliente o conjunto diverso de reações, face à experiência dos 

serviços recebidos. A satisfação é uma conceção de natureza subjetiva, em que os fatores 

psicossociais (desejos, expectativas, vulnerabilidade e desconhecimento de direitos) têm 

adquirido importância (Espiridão & Trad, 2006). 

Em estudos já realizados, cujo tema era a satisfação de clientes em serviços de saúde, a 

conceção de satisfação dos clientes, apesar de largamente falado, não foi corretamente 

definida e aclarada, quer pelos investigadores quer pelos clientes, quando questionados. 

Segundo Marques (2010), esta noção é pouco palpável e com grandes dificuldades na sua 

medição. No entanto, devido à crescente importância e procura pelas estruturas residenciais 

para idosos, a avaliação da satisfação do cliente está a tornar-se, cada vez mais, um ponto 

fulcral a ser estudado, pois é pela satisfação dos clientes que será determinada a qualidade dos 

serviços prestados. 

A opinião do cliente, em Portugal, no que respeita aos serviços prestados numa organização 

de saúde, é reconhecida através da Lei de Bases da Saúde (Lei nº 48/90, de 24 de agosto). 

Sabe-se que a satisfação do cliente é considerada um valor fundamental na avaliação do 

funcionamento dos serviços das organizações de saúde. Deste modo, entende-se que a mesma 

seja fundamental na avaliação do funcionamento dos serviços das estruturas residenciais para 

pessoas idosas. 

A avaliação da satisfação do cliente acarreta benefícios, tanto para os profissionais e gestores, 

como para a própria organização, pois, assim, vai possibilitar a identificação das áreas dos 

serviços que requerem melhorias e otimização de gastos (G. M. Santos, 2009). A avaliação 

vai permitir, ainda, saber quais as opções de melhoria da qualidade dos serviços e avaliar a 

eficiência da organização de encontro com a opinião do cliente (Fortuna, Amado, Mota, Lima 

& Pinto, 2001). 

Pinheiro (2013) refere que uma relação de fidelidade entre a organização e os seus clientes e 

colaboradores é crucial para haver uma satisfação dos clientes contínua, reconhecendo, estes, 

o bom desempenho dos serviços prestados pela organização. 
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De acordo com M. Carvalho e Dias (2011), é importante mencionar que o processo de 

institucionalização dos idosos é complexo e delicado. A pessoa idosa é confrontada com a 

saída do seu meio familiar para uma nova realidade, que é o de passar a viver numa 

instituição por tempo indeterminado. Portanto, a questão da relação do idoso com o espaço é 

crucial. Neste sentido, o idoso terá que passar por um processo de adaptação implicado pela 

mudança brusca. Mas, como a capacidade de adaptação diminui com a idade, aumentam as 

probabilidades de desajustamento.  

Importa não esquecer que a institucionalização dos idosos envolve valores, responsabilidades, 

crenças e necessidades. O facto é que a institucionalização é, para os idosos de hoje, uma 

situação quase inevitável, alterando totalmente a sua vida (Matias, 2010). Nesta linha de 

pensamento, torna-se relevante saber qual o grau de satisfação do idoso quanto à organização, 

contribuindo para que o processo de institucionalização seja bem-sucedido. 

Segundo Marques (2010), a satisfação do cliente é um fenómeno complicado e 

multidimensional em que contribuem fatores externos e internos. Refere, ainda, que o cliente 

é um ser que mantém relacionamentos com os outros e com o meio circundante, sendo por 

este influenciado. Portanto, a satisfação do cliente é afetada pela maneira como os serviços 

prestados satisfazem as suas expectativas em relação a determinado serviço, bem como por 

fatores ambientais e experiências passadas. Assim, compreende-se que a satisfação possui 

uma componente cognitiva, afetiva e comportamental. 

De acordo com M. Pereira e colaboradores (2001), a noção de satisfação do cliente, numa 

perspetiva teórica, refere-se às diversas reações do cliente, face à experiência dos serviços 

prestados pelas organizações.  

Por todas as razões mencionadas anteriormente, é preciso ouvir as pessoas. Saber o que 

sentem, o que pensam e porquê, aquilo que preferem e por que razão. É, todavia, igualmente 

fulcral, fazer bom uso daquilo que se vai aprendendo com os pontos de vista, as perceções e 

as escolhas do cliente (Sakellarides, 2003). 

Embora a conceção de satisfação do cliente não seja, em certa medida, consensual, parece 

haver acordo no que concerne à natureza multidimensional da mesma, isto é, os clientes têm 

opiniões muito distintas sobre aspetos distintos dos serviços prestados nas organizações, 

sendo uma das distinções essenciais: o aspeto técnico do cuidar e o aspeto humano ou 

interpessoal do cuidar (M. Pereira et al., 2001). 



Capítulo I – Fundamentação Teórica 

 

63 

Conclui-se que a medição eficaz da satisfação do cliente é bastante complexa, pelo facto da 

existência da multiplicidade, tanto nas variáveis envolventes no processo, como nas inerentes 

ao cliente, ao colaborador e ainda às da organização (B. Lourenço, 2008). 

1.6.2. Dimensões do grau de satisfação do cliente 

Segundo G. M. Santos (2009), os estudos realizados sobre a satisfação dos clientes têm 

mostrado que são diversos os fatores que influem na avaliação do cliente, no que respeita aos 

cuidados e serviços de saúde prestados. Apesar de haver um grande esforço nas investigações 

desta matéria, ainda se sabe pouco sobre a natureza ou o número de fatores que influenciam a 

satisfação do cliente.  

Franco e Florentim (2006) mencionam que a satisfação do cliente, sendo uma medida 

relevante de qualidade dos serviços prestados em saúde, pode ser avaliada pelo próprio. O 

cliente possui, assim, um papel fulcral na avaliação dos serviços a que é sujeito. Ao avaliar 

esses mesmos serviços, o cliente emite juízos quanto a todo um conjunto de componentes e 

consequências dos mesmos. Portanto, a noção de satisfação assenta numa perspetiva 

multidimensional, caracterizada por diversas variáveis de estrutura, processo e resultados, 

envolvendo um conjunto de múltiplas dimensões e condicionantes. 

De acordo com Marques (2010), a prestação de serviços em saúde integra sempre a vertente 

técnico-científica, a relação interpessoal entre o cliente e o colaborador e as suas amenidades 

envolventes. 

A qualidade da prestação dos serviços de saúde é um atributo que deve ser mensurado, 

constantemente acompanhado e sistematicamente melhorado. No que respeita à permanência 

dos clientes nas estruturas residenciais para idosos, é preciso ter em conta o acompanhamento 

de todo o processo do cliente, desde os aspetos ligados ao acolhimento inicial, os processos 

referentes ao seu bem-estar físico, psicológico e social na instituição, bem como todas as 

questões relacionadas com o conforto e informação dadas ao próprio cliente e familiares 

(Marques, 2010). 

Assim, segundo o mesmo autor, o grau de satisfação, como medida da qualidade dos serviços 

prestados pelas estruturas residenciais para idosos, sendo estes serviços também de saúde, vai 

ser avaliada pelo cliente, tendo este em consideração os modos como lhe foram prestados os 
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serviços, com base na melhoria do seu estado de saúde, melhor qualidade de vida e 

expectativas em relação ao serviço que recebeu. 

Segundo G. M. Santos (2009), as dimensões do grau de satisfação do cliente abrangem 

aspetos dos serviços prestados, tais como qualidade, acesso, estrutura física e organizacional e 

aspetos da relação colaborador-cliente. 

Ware e colaboradores (1983), citado por G. M. Santos (2009), evidenciam que a satisfação do 

cliente reúne algumas dimensões, sendo esta divisão a mais usualmente aceite e a mais 

identificada na literatura: características interpessoais (modo como os colaboradores 

interagem com os clientes); acessibilidade/conveniência (tempo de espera dos serviços 

prestados e facilidade de acesso dentro da organização por parte dos clientes); qualidade 

técnica dos serviços prestados (competência da realização dos serviços); eficácia/resultados 

dos serviços prestados (melhoria e manutenção do bem-estar biopsicossocial dos clientes); 

custo financeiro dos serviços; continuidade dos cuidados e dos serviços prestados; 

disponibilidade de recursos (presença de recursos médicos, de enfermagem, sociais, 

psicológicos e colaboradores (em quantidade suficiente) e ambiente físico (equipamentos, 

ambientes bem sinalizados, acolhedores e confortáveis). 

De um modo geral, todos os aspetos são relevantes para avaliar o grau de satisfação dos 

clientes num serviço desta natureza. Contudo, cabe a cada organização decidir sobre a 

preferência desses aspetos, consoante os objetivos ou necessidades de informação (Franco & 

Florentim, 2006). Todos estes fatores que se têm vindo a referir, interagindo entre si de 

diferentes formas, perante as características de cada idoso numa estrutura residencial para 

idosos, geram um resultado que causará satisfação ou insatisfação (Figura 8). 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                               

Figura 8. Resultados em saúde que potenciam a satisfação do cliente (Marques, 2010) 
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Westaway, Rheeder, van Zyl e Seager (2003) realizaram um estudo com o objetivo de 

identificar o grau de satisfação dos clientes, em algumas das seguintes dimensões da prestação 

dos diversos serviços de saúde: simpatia/empatia, aconselhamento, respeito, entreajuda, 

apoio, consideração, recetividade, o que preocupa o cliente, competência, expectativas, 

informação, características do serviço, comunicação, manutenção do contacto, 

disponibilidade, equidade, limpeza e privacidade no ato da prestação. No estudo, concluiu-se 

que os clientes com saúde mais debilitada estavam mais insatisfeitos com a qualidade, 

enquanto os clientes mais debilitados mentalmente estavam mais insatisfeitos com as relações 

interpessoais. Concluíram, ainda, que os serviços prestados e o local são dois fatores de 

relevância para a satisfação do cliente. 

C. Silva (2009) refere que, o facto de ouvir a voz do cliente, não passa somente de uma 

necessidade de qualidade que se persegue, além disso, é também um aperfeiçoamento da 

dignidade como cidadão e como cliente do qual recebe serviços para o seu bem-estar 

biopsicossocial. Lucas (1996), referido por Marques (2010), diz que, por vezes, a 

desvalorização da opinião do cliente relaciona-se com a sua insatisfação. Acrescenta que, no 

sentido de promover a satisfação do cliente, o saber científico, além de ser um fator relevante, 

não era determinante. Indica, ainda, alguns dos fatores essenciais que influem no grau de 

satisfação do cliente, sendo eles: atender o cliente numa abordagem biopsicossocial, 

estabelecer uma relação de confiança e pessoal, a qualidade de comunicação e suporte social, 

o sistema de trabalho eficaz e o ambiente. 

De acordo com Espiridão e Trad (2006), muitos estudos procuram analisar a relação entre a 

satisfação do cliente e as variáveis que a determinam. Contudo, os resultados com que nos 

deparamos na literatura são divergentes, apontando, assim, baixa consistência entre as 

pesquisas. Enquanto uns estudos revelam ter associações positivas, outros possuem 

associações negativas, havendo até mesmo estudos em que não há qualquer tipo de 

associação. 

O estudo de Weiss (1988), citado por Espiridão e Trad (2006), depois de uma revisão extensa 

da literatura sobre os determinantes da satisfação do cliente, apresenta quatro grupos 

importantes dos determinantes da satisfação: características do cliente (dados 

sociodemográficos); características dos colaboradores que prestam o serviço (qualidade 

técnico-científica); aspetos da relação colaborador-cliente; fatores estruturais e ambientais da 

organização.  
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Para a realização do presente estudo, destacam-se algumas variáveis que influem no grau de 

satisfação do cliente, sendo elas: as variáveis sociodemográficas (idade, género e estado civil) 

e as variáveis organizacionais (receber visitas dos familiares e amigos, de quem partiu a 

iniciativa para ir para a organização e a sua participação nas atividades culturais). Ainda a 

destacar as dimensões da satisfação: os fatores tangíveis, a fiabilidade, a capacidade de 

resposta, a confiança e segurança e a empatia. 

Alguns autores (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2005; Marshall & Murdoch, 2001) fazem uma 

breve descrição para cada uma destas cinco dimensões: 

 Fatores tangíveis: referem-se aos aspetos físicos daquilo que é fornecido aos clientes. 

Enfoca os equipamentos e instalações da organização. Avalia o aspeto visual da estrutura 

organizacional e a aparência dos colaboradores, bem como os diversos materiais 

associados com os serviços; 

 Fiabilidade: aptidão de cumprir o que foi garantido, com rigor, ao cliente. Se os clientes 

tiverem problemas, cabe aos colaboradores resolvê-los; 

 Capacidade de resposta: capacidade para auxiliar os clientes e facultar os serviços no 

tempo certo, sendo estes flexíveis e capazes de assegurar a execução das necessidades do 

cliente; 

 Confiança e segurança: alude à habilidade e cortesia dada ao cliente e a segurança 

fornecida durante a prestação de todos os serviços. Valoriza se o comportamento dos 

colaboradores inspira confiança aos clientes; 

 Empatia: proporciona atenção individualizada ao cliente, durante todo o processo de 

prestação de serviços, procurando entender quais as suas necessidades básicas. 

Aspinal, Addington-Hall, Hughes e Higginson (2003) referenciam que a variável que 

apresenta maior concordância entre os estudos, na relação com a satisfação do cliente, é a 

idade. Quanto à variável género, embora alguns autores não encontrem variação, outros 

indicam que as mulheres estão mais aptas a avaliar os serviços, sendo estas informantes 

favoráveis para as pesquisas de satisfação (Coyle, 1999). Também no estudo efetuado por 

Kleinsorge e Koenig (1991), foi encontrada uma correlação significativa entre o género e a 

satisfação do cliente, em que as mulheres estavam mais satisfeitas com as questões 

organizacionais do que os homens. Contudo, Sales (2013) concluiu, no seu estudo, que o grau 
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de satisfação dos idosos institucionalizados não se relaciona com o género, ou seja, é 

independente. Quanto ao estado civil, o grau de satisfação já tem associação, concluindo que 

os idosos solteiros mencionam ter menor satisfação com a organização.  

Kleinsorge e Koenig (1991) revelam que, alterações significantes no estilo de vida dos 

clientes, incluindo deixar a sua casa, deixar o ambiente familiar e os amigos, pode, facilmente, 

ter um efeito prejudicial na satisfação individual com a vida. 

Resultados de um estudo feito, numa casa de cuidados de saúde, sugeriram que a satisfação 

dos clientes estava relacionada com o grau com que os colaboradores trabalhavam de forma 

colaborativa. Também evidenciaram que a satisfação do cliente aumentava quando os 

colaboradores atendiam às necessidades psicossociais dos clientes (Kroposki & Alexander, 

2006; R. J. Rosati, Marren, Davin & Morgan, 2009).  

Estudos revelaram associação entre a satisfação do cliente e a continuidade do 

cuidado/serviço (Cabana & Jee, 2004; Saultz & Albedaiwi, 2004). Fortuna e colaboradores 

(2001) referem que a satisfação do cliente pode estar mais relacionada com a organização dos 

serviços (fiabilidade) do que com a qualidade. Quanto ao grau de satisfação perante a 

qualidade e adequação dos serviços dos colaboradores, os idosos revelaram estar satisfeitos 

(MTSS, 2005). 

O relacionamento interpessoal nas interações colaborador-cliente tem sido considerado um 

fator essencial para o cuidado centrado na pessoa, a respeito das habilidades interpessoais 

como parte da competência profissional dos colaboradores e pré-requisito para os processos 

centrados na pessoa, dando origem a resultados desejados para os clientes e alta qualidade no 

atendimento (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010; McCormack & McCance, 

2006). 

Num estudo que realizou F. Barros (2011) evidenciou a satisfação dos clientes quanto à 

organização, particularmente no que diz respeito aos domínios de relações de amizade, 

intimidade e familiares. Os clientes mostraram uma maior satisfação quanto às amizades e 

uma menor satisfação quanto à sua perceção da existência de intimidade. Esta evidência 

sugere que, de uma forma geral, a relação que os clientes possuem com os outros utilizadores 

é harmoniosa mas, em contrapartida, apresentam uma proximidade e partilha no 

relacionamento com os outros, mais diminuta. Isto sucede, presumivelmente, porque a vida 
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nestas organizações aumenta as oportunidades de interação, contudo, dificulta a qualidade das 

relações íntimas e até a comparência de um confidente.  

Darton (2011) realizou um estudo com clientes de estruturas residenciais para idosos, acerca 

da sua satisfação em relação à estrutura organizacional e ao apoio que recebiam dos 

colaboradores e constatou que a maioria dos clientes evidenciava estar satisfeita quanto a 

estas dimensões e que nenhum deles mostrou insatisfação. F. Barros (2011), no estudo que 

realizou quanto à adaptação na organização, verificou que os clientes, na globalidade, 

manifestaram ter sido fácil, apesar de mais de metade não a conhecerem. No que respeita aos 

colaboradores da organização e às condições organizacionais e características arquitetónicas 

(fatores tangíveis), os clientes mencionaram estar satisfeitos (F. Barros, 2011; Pinto, 2009). 

Quanto ao grau de satisfação, perante as condições de higiene das estruturas residenciais para 

idosos, os clientes mostravam-se mais satisfeitos com as condições de higiene das salas de 

refeição, seguido da organização em geral e, por último, do WC (MTSS, 2005). Nakrem 

(2011) refere que, para os clientes, terem acesso a quarto privado e a espaços extra é 

importante para a sua satisfação, assim como a disponibilidade dos prestadores de cuidados, a 

estabilidade do pessoal e o acesso a fontes de lazer e espiritualidade. 

Croucher e colaboradores (2006) concluíram que o grau de satisfação se relaciona com a 

qualidade do meio ambiente. Comprovou-se que, nos espaços onde os colaboradores e 

clientes possuíam boas relações, assim como os clientes entre si, os níveis de conflitos eram 

baixos e os níveis de satisfação elevados. Ao nível da avaliação do ambiente e do apoio 

organizacional global (fiabilidade, capacidade de resposta, confiança e segurança e empatia), 

o estudo de F. Barros (2011) revelou que os clientes se mostravam insatisfeitos, 

predominando um sentimento de solidão, devido ao seu próprio envelhecimento. É de realçar 

que a maior parte dos idosos, que encara a mudança para a organização de uma forma 

positiva, mantendo uma satisfação do seu bem-estar psicológico a sua adaptação na 

organização, será com certeza bem-sucedida. 

Bamford e Bruce (2000) concluíram que a confiança que os clientes depositam nos 

colaboradores é muito importante. O controlo que os idosos têm com a gestão de si mesmos é 

menos relevante do que o controlo que os idosos possuem acerca da prestação dos seus 

serviços/cuidados, confiando na organização e nos colaboradores. 



Capítulo I – Fundamentação Teórica 

 

69 

Fatores como o tempo de permanência na organização, as características físicas da 

organização, os laços sociais e características sociodemográficas dos clientes afetam os níveis 

de satisfação (Galster & Hesser, 1981, cit. por Adriaanse, 2007). 

Relativamente à permanência dos clientes na organização, Medina (2013) conclui que grande 

parte dos clientes está internada entre um a cinco anos, seguido de cinco a 10 anos e, por 

último, entre zero e um ano. Outro estudo, efetuado por N. Araújo e colaboradores (2008) em 

idosos institucionalizados, revelou que o tempo de internamento na organização era, no 

máximo, de 28 anos, mínimo de três dias e médio de quatro anos a seis meses. Pinto (2009) 

revelou, ainda, que a média da permanência dos idosos na organização era de cinco anos. 

Kleinsorge e Koenig (1991) evidenciaram, no seu estudo, que, quanto maior o tempo de 

permanência na organização, menor era a satisfação do cliente com os colaboradores, bem 

como com as questões organizacionais.  

O estudo efetuado por Matias (2010) revelou que, apesar da média das ordens da satisfação da 

estrutura residencial para idosos ser mais elevada nos clientes que recebiam visitas da família, 

esta diferença não era estatisticamente significativa. Quando questionados sobre o número de 

visitas que recebiam, tanto dos familiares como de outras pessoas, mais de metade respondeu 

ter visitas. Pinto (2009), quando questionou os idosos sobre o grau de satisfação relativamente 

à frequência de visitas de familiares que recebiam, demonstraram estar satisfeitos, tendo, 

muitos deles, visitas diárias. O autor refere, também, que, apesar de terem visitas com 

regularidade, estas são habitualmente pontuais e rápidas. Os idosos evidenciaram ainda que 

desejariam estar mais tempo com a sua família, mas compreendiam o seu ritmo acelerado de 

vida, não tendo, deste modo, o tempo desejado de visita. 

Leite (2011) menciona que, maioritariamente, os idosos dizem receber visitas da família. 

Contudo, há uma pequena percentagem de idosos a receber visitas também de amigos. Quanto 

à frequência das visitas, a maior parte dos idosos tem visitas semanalmente, seguido de 

mensais e, por último, ocasionais. Apenas uma minoria dos idosos recebeu visitas diárias. 

Darton (2011) menciona que a razão mais importante para os clientes se mudarem das suas 

próprias casas para as estruturas residenciais para idosos foi a saúde física. Outras razões, 

também importantes, foram dificuldades em lidar com as tarefas domésticas, a mobilidade em 

casa e a manutenção geral. A incapacidade de voltar para casa ou para prestar apoio 

continuado em sua casa foram razões também importantes. Ainda foram identificadas 
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questões sociais, tais como o isolamento social, viver sozinho e um medo/experiência de 

crime. Um estudo realizado por Medina (2013) evidenciou que, quanto à razão da ida do 

cliente para a organização, a maioria fê-lo pela falta de apoio familiar, seguidamente pela 

dificuldade em autocuidarem-se e pela falta de recursos económicos. Uma minoria evidenciou 

a razão da institucionalização pela preferência de viver numa estrutura residencial para idosos, 

mesmo tendo família. Uma das razões principais que levou os idosos a frequentar a estrutura 

residencial para idosos foi a adequação dos serviços, reunindo um quarto das opiniões. Este 

facto relaciona-se com a perda, tanto física como cognitiva dos clientes (MTSS, 2005). Leite 

(2011) refere, ainda, que o motivo principal de institucionalização por parte dos idosos foi, 

em grande parte, a saúde, seguido do isolamento/solidão. Contudo, menciona, também que, 

para outras organizações, o isolamento/solidão prevalecia sobre a saúde como a razão 

principal para a institucionalização. 

Ainda no estudo efetuado por Matias (2010), quanto à satisfação dos clientes variar mediante 

a participação deles na opção pela institucionalização, concluiu-se que, apesar da média das 

ordens da satisfação com a estrutura residencial ser mais elevada nos clientes que entraram na 

estrutura residencial por sua própria iniciativa do que naqueles que entraram por iniciativa de 

familiares, a diferença não era estatisticamente significativa. 

Medina (2013), quando questionou de quem partiu a iniciativa para a irem para a organização, 

verificou que a maioria dos clientes respondeu ter sido por iniciativa própria, seguidamente 

por iniciativa dos familiares e, por último, por iniciativa de amigos. Darton (2011) também 

refere que a decisão da mudança dos clientes para a organização foi totalmente ou 

parcialmente deles, sendo apoiados pelos familiares e amigos. Sales (2013) revelou que os 

clientes que recorreram por iniciativa própria à estrutura residencial para idosos, mostraram 

um grau de satisfação elevado com a intimidade e um menor grau de satisfação com as 

atividades sociais. 

Matias (2010), quanto à satisfação referente à estrutura residencial para idosos variar 

consoante a participação dos clientes nas atividades culturais, averiguou que a média das 

ordens da satisfação com a estrutura residencial era mais elevada nos clientes que participam 

nas atividades culturais do que nos que não participam. Portanto, constatou-se uma diferença 

com significância estatística. Segundo R. Martins (2010), a prática e o desenvolvimento de 

atividades de lazer tem-se revelado, na vida do ser humano, como um fator de grande 
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importância, contribuindo, por um lado, para um melhor estado de espírito dos indivíduos e, 

por outro, como fator que pode amenizar os efeitos inerentes ao processo de envelhecimento. 

Quanto ao grau de satisfação geral da estrutura residencial para idosos, um em cada quatro 

clientes respondeu estar “muito satisfeito” (MTSS, 2005). Noutro estudo, efetuado por Pinto 

(2009), constatou-se que a maior parte dos idosos mostrou estar “bastante satisfeito”, 

indicando elevada satisfação com os serviços prestados pelos colaboradores. Os dados 

afirmam que 100% dos colaboradores estavam vigilantes às necessidades dos idosos, bem 

como disponíveis para dar resposta a essas mesmas carências. Não houve nenhum idoso 

insatisfeito com o apoio prestado pelas estruturas residenciais. Também, noutros estudos 

realizados, verificou-se que, na generalidade, os clientes mostraram satisfação com a 

organização (F. Barros, 2011, N. Araújo et al., 2008; Pinto, 2009). Matias (2010) menciona 

que a satisfação, em relação à estrutura residencial para idosos, pode variar conforme os 

contactos de amizade, tendo verificado que a média das ordens da satisfação com a estrutura 

residencial era mais elevada nos clientes que mantinham os seus contactos de amizade do que 

nos clientes que não recebiam visitas. 

1.6.3. Grau de satisfação do cliente 

Como já se referiu anteriormente, a avaliação da satisfação do cliente permite à organização 

saber quais os aspetos a melhorar para aumentar a qualidade na prestação dos serviços. Tal 

como referem Mishima, Paula, Pereira, Almeida e Kawata (2010), um dos métodos de 

avaliação dos serviços a ter em conta é a avaliação da satisfação dos clientes, sendo 

inquestionável a sua relevância.  

Com o passar do tempo, as instituições de saúde, não sendo as estruturas residenciais exceção, 

têm sofrido alterações ao nível da gestão e organização, com o objetivo de melhorar os 

serviços prestados aos seus clientes. A opinião dos clientes tem sido cada vez mais valorizada, 

não só no domínio científico, mas também pelos vários parceiros sociais, no sentido de 

monitorizar a qualidade dos serviços e de avaliar a eficácia das medidas corretivas a ser 

implementadas. Portanto, é fulcral a participação dos clientes na avaliação dos serviços pelas 

suas pertinentes e realistas contribuições, melhorando, assim, a qualidade dos serviços a 

prestar (Escher, Santos, Margarinos-Torres & Azeredo, 2012). A qualidade dos serviços 
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prestados está diretamente interligada à satisfação dos clientes (Medeiros, Araújo-Souza, 

Albuquerque-Barbosa & Clara-Costa, 2010). 

A implementação de sistemas de avaliação da satisfação dos clientes, na área da saúde, é um 

imperativo, traduzindo-se em ferramentas de aperfeiçoamento de estratégia de gestão. A 

satisfação dos clientes pode ocorrer quando as suas necessidades e expectativas são 

satisfeitas, tornando as suas perceções mais positivas e os resultados esperados alcançados 

(Cruz & Melleiros, 2010).  

Tal como refere R. Batista (2010), a avaliação da satisfação dos clientes “deve ser um 

processo contínuo e constante, de forma a acompanhar as suas necessidades, expectativas e 

exigências” (p.35), permanecendo, deste modo, sempre atualizado quanto à opinião dos 

clientes e suas precisões. Ainda segundo o mesmo autor, a medição do grau de satisfação do 

cliente pode ser efetuada pela organização de diversas formas, sendo, uma das mais utilizadas, 

a aplicação de um questionário. Este convém ser curto e de fácil compreensão e as perguntas 

devem ser diretas, acerca das diferentes dimensões da organização e do próprio serviço. Além 

disso, é também preciso estar-se atento a comentários feitos pelos clientes, sendo esta, uma 

outra forma de avaliação. 

Segundo G. M. Santos (2009), os métodos quantitativos são os mais utilizados, pois além de 

permitirem uma amostra mais representativa da população, são, também, considerados de 

mais fácil manuseamento, sendo administrados anonimamente e não precisando de nenhum 

entrevistador. Contudo, Kleinsorge e Koenig (1991) referem que os questionários aplicados 

aos clientes incapazes de o fazer sozinhos devem ser aplicados por pessoas treinadas, evitando 

“intimidação” por parte da administração. Normalmente, os questionários são compostos por 

subitens, que englobam perguntas acerca da estrutura, funcionamento e avaliação dos serviços 

prestados. Aspinal e colaboradores (2003) mencionam, ainda, que a metodologia quantitativa 

envolve a aplicação de questionários com perguntas fechadas e associa as questões a uma 

escala de valores, de forma a medir as respostas e a quantificar a satisfação. Espiridão e Trad 

(2005) referem que, a maior parte das escalas utilizadas, baseia-se na 

concordância/discordância indireta da satisfação das afirmações do questionário - modelo de 

Likert. 

Em alternativa, Espiridão e Trad (2005) referem que os métodos qualitativos possibilitam, ao 

cliente, exprimir a sua opinião num leque mais amplo. Mas o facto deste tipo de método 
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requerer a presença de um entrevistador poderá deixar o cliente mais inibido, comprometendo 

a sua honestidade, com medo de, futuramente, sofrer represálias (G. M. Santos, 2009). 

É importante salientar que, quanto mais específico e elaborado for o instrumento de recolha 

de dados, mais provável será os clientes não responderem em termos gerais, mencionando, 

assim, aspetos distintos de uma única ocorrência para um determinado tipo de serviço 

prestado. Portanto, a utilização de instrumentos multidimensionais da satisfação torna-se 

realmente fulcral. Estes vão permitir uma maior perceção da avaliação dos serviços prestados 

sob o ponto de vista dos clientes, visando, deste modo, uma atuação melhorada nos fatores 

que mostrem necessitar de correção (Espiridão & Trad, 2005). 

Estudos realizados, acerca da satisfação do cliente, têm evidenciado os benefícios e os 

obstáculos na resposta aos serviços prestados dos clientes. Deste modo, a análise do grau de 

satisfação do cliente revela ser um instrumento ótimo para planear e organizar os serviços, 

para a organização poder responder, adequadamente, às necessidades dos clientes (R. Rosa, 

Pelegrini & Lima, 2011). Nesta linha de pensamento, os clientes devem ser ouvidos e 

convidados a participar nas decisões inerentes à prestação dos serviços que lhe são 

concedidos, vendo reconhecidos os seus direitos e deveres, pois a sua satisfação concorre para 

a melhoria da qualidade dos serviços a prestar (Coimbra et al., 2011). 

De acordo com G. M. Santos (2009) evidencia-se que há diversos métodos, técnicas e 

instrumentos respeitantes à avaliação da satisfação do cliente, cada um com as suas vantagens 

e desvantagens. Apesar de não haver grande consenso entre os investigadores, acerca das 

estratégias metodológicas desta temática, é importante que o instrumento a utilizar seja o mais 

adequado possível à realidade em que irá ser aplicado. 

1.6.4. Importância da avaliação do grau de satisfação do cliente 

Cada vez mais, a avaliação do grau de satisfação do cliente é essencial na garantia da 

qualidade dos serviços prestados pelas organizações. 

Apesar de, por vezes, certas expectativas dos clientes não corresponderem aos seus pré-

estabelecidos padrões de atuação de qualidade, não quer isto dizer que não se deva ouvir a sua 

voz, mas antes, fornecer-lhes os serviços mais adequados às suas necessidades (B. Lourenço, 

2008). 
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A avaliação do grau de satisfação dos clientes de todo o sistema organizacional não vai só 

auxiliar a humanização dos serviços, como vai poder estabelecer uma oportunidade de se 

verificar, na realidade, a resposta dos clientes à oferta dos serviços e permitir a adequação dos 

mesmos às expectativas desses clientes (Cotta et al., 2005). Estudos desta natureza são uma 

peça chave para melhorar a qualidade de informações acerca das necessidades e vontades dos 

clientes (Escher et al., 2012). 

Segundo Marques (2010), é relevante atribuir, ao cliente, um lugar cimeiro na lista de 

prioridades de uma organização de saúde, pois ele é uma fonte vital de informação para a 

organização, devendo, esta informação, ser gerida da melhor forma, tornando todo o processo 

produtivo e mais eficaz. O objetivo principal de todo este processo produtivo é a capacidade 

de conseguir mobilizar e focar a ação da organização em torno da satisfação geral do cliente. 

A função desempenhada pelos colaboradores, bem como o desenvolvimento da organização e 

sua comunicação surgem juntamente, necessitando estas de gerir a mudança organizacional, 

indo de encontro às reclamações e sugestões dos clientes.  

A mensuração da satisfação do cliente adquire dois cargos essenciais: a recolha de 

informação, permitindo o conhecimento das suas carências particulares; e a comunicação com 

o cliente, que vai permitir compreender de que modo a organização vai corresponder às suas 

necessidades (Vavra, 1996).  

De acordo com P. Ferreira (2001), podem envolver-se os clientes na melhoria da prestação 

dos serviços, através de diversos métodos. Um deles, a aplicação de questionários de 

satisfação, como já se referiu no ponto anterior, em que os seus resultados serão usados, pelos 

colaboradores, em planos e ações, com o intuito de melhorar a prestação dos seus serviços, 

através da reestruturação das tarefas para responder, de uma forma melhorada, às 

necessidades e expectativas dos seus clientes. 

Marques (2010) refere, ainda, que o cliente é o centro da atenção, uma vez que a principal 

razão da existência da organização é a satisfação das suas necessidades. Para tal, tornou-se 

necessária a implementação de mecanismos de mensuração da satisfação. Avaliados os 

resultados dos questionários dos clientes, estes irão permitir que a organização execute 

medidas de correção dos serviços considerados menos satisfeitos. “É importante mencionar 

ainda que os serviços podem ser mais ou menos intangíveis, sendo um processo complexo, 

pois a qualidade destes não é apreciada sempre do mesmo modo” (Marques, 2010, p.61). 
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De referenciar que, a avaliação, realizada pelos clientes, vai permitir analisar a resposta da 

comunidade à oferta de serviços e possibilitar uma melhor adequação desses serviços às 

expectativas dos clientes (Kerber, Kirchhof, Cezar-Vaz & Silveira, 2010). 

Segundo R. Batista (2010), só através da medição do grau de satisfação do cliente é que 

determinada organização saberá se os seus serviços estão ou não a ser prestados com 

qualidade. Portanto, são vários os motivos que conduzem à mensuração da satisfação do 

cliente, entre os quais: a razão das suas escolhas (é essencial que a organização perceba quais 

as necessidades que o cliente quer colmatar e quais serão as suas necessidades futuramente); 

conhecer as suas perceções (perante uma mesma situação, cada pessoa possui diferentes 

perceções. Portanto, é fulcral que a organização identifique as perceções individuais de cada 

cliente); as suas expectativas (a organização deve conhecer as exigências e as precisões do 

cliente); distância entre si e a organização (há diferenças entre o serviço que a organização 

pensa ter prestado e o que o cliente pensa ter recebido; entre o que a organização pensa que o 

cliente quer e o que o cliente quer na realidade. Desta forma, é necessário diminuir estas 

distâncias, conhecendo-as); a aprendizagem por parte da organização (este fator permite, à 

organização, saber qual a sua prestação naquele momento e como adquirir informação acerca 

de como terá de ser a sua prestação no futuro). 

Espiridão e Trad (2006) mencionam que o conceito de satisfação do cliente reflete objetivos 

diferentes de pesquisa (conhecimento da perceção do cliente em relação aos serviços 

prestados ou avaliação da qualidade destes). Ou seja, a satisfação do cliente serve para avaliar, 

desde as amenidades do cuidado/serviço prestado, até à sua qualidade técnica. 

O objetivo das organizações em saúde deve ser a prestação dos serviços, aliado ao grau de 

satisfação do cliente. É essencial que as organizações estabeleçam uma relação de confiança e 

lealdade para com os seus clientes. Esta confiança só existirá quando houver satisfação por 

parte dos clientes. Para tal, é fulcral que a organização identifique as suas necessidades, 

através da medição do grau de satisfação, e que compreenda o que está a ser feito de maneira 

a garantir a qualidade dos serviços e qual será o próximo passo a dar, no sentido de aumentar 

a qualidade do serviço (Batista, 2010).  

De uma forma geral, a mensuração do grau de satisfação do cliente vai permitir à organização 

saber qual o desempenho atingido, bem como o padrão ótimo desejado. Neste sentido, poderá 

agir na melhoria dos serviços prestados com qualidade, aumentando, assim, a satisfação do 
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cliente, dando, a todos os colaboradores, um sentido de realização e motivação necessária 

para serem cada vez melhores (R. Batista, 2010). 

Para Franco e Florentim (2006) não basta avaliar, apenas, a satisfação dos seus clientes, é 

também importante avaliar a satisfação dos colaboradores (já abordado anteriormente), sendo 

indispensável a sua formação adequada, para que estes prestem serviços cada vez com mais 

qualidade. 

Atualmente, a satisfação dos serviços das estruturas residenciais para idosos tem sido uma 

área a explorar, visto ainda não haver muitos estudos nesta área. Contudo, os gestores e 

colaboradores que exercem a sua função nestas estruturas estão cada vez mais empenhados 

em saber a satisfação dos seus clientes, para, desta forma, melhorar a eficácia e eficiência dos 

serviços prestados, garantindo uma boa qualidade de vida aos seus clientes. Deste modo, esta 

abordagem tem-se tornado uma das áreas prioritárias na avaliação e garantia da qualidade dos 

serviços prestados por estas organizações, visto que a população está a envelhecer. 

De uma forma geral, torna-se visível a importância do esforço em se desenvolver modelos de 

avaliação de satisfação nas estruturas residenciais para idosos, sendo estas também serviços 

de saúde. Deste modo, desenvolve-se uma importante ferramenta estratégica de gestão, a fim 

de permitir a comparação dos resultados entre as diversas organizações desta natureza. Assim, 

o nível de satisfação serve como medida para verificar o desempenho global destas 

organizações, em relação às expectativas dos clientes. 
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Neste capítulo, procura-se descrever as opções metodológicas em que se baseará esta 

investigação, desde o tipo às questões e hipóteses a testar, à população em estudo, às fontes de 

instrumentos de recolha de dados e às variáveis. 

2.1. Metodologia  

2.1.1. Tipo de estudo 

Segundo Fortin (2003a), o tipo de estudo descreve a estrutura utilizada, tendo por base a 

questão de investigação, visando descrever variáveis ou grupos de sujeitos, explorar ou 

examinar relações entre variáveis ou, ainda, verificar hipóteses de causalidade. Para 

desenvolver esta investigação recorreu-se a um estudo do tipo exploratório, descritivo, 

correlacional e transversal e de natureza quantitativa.  

O tipo de estudo exploratório tem como objetivo documentar e comunicar a experiência, 

programas e observações. É efetuado um estudo deste tipo, quando o tema de investigação 

ainda não foi muito estudado (Fortin, 2003a). É uma investigação de carácter exploratória, 

porque visa explorar o agrupamento de uma série de variáveis. 

De acordo com Fortin (2003a), o tipo de estudo descritivo e correlacional tem por objetivo 

adquirir informações acerca das características da população em estudo, bem como identificar 

as relações entre os agentes e descrever essas mesmas relações. Portanto, neste tipo de estudo 

o investigador tenta explorar e determinar a existência de relações entre variáveis, com vista a 

descrever essas relações. O método correlacional é útil na medida em que procura a existência 

de relações possíveis entre variáveis, permitindo, desta forma, compreender acontecimentos, 

condições ou comportamentos nesta temática que podem estar relacionados entre si 

(Coutinho, 2011). 

Adicionalmente, J. Ribeiro (2007) refere que, no estudo descritivo, o investigador não 

intervém no mesmo, apenas se limita a descrever o que observa, ou seja, fornece a informação 

acerca da população em estudo. Deste modo, a pesquisa foi direcionada para um estudo 

descritivo e correlacional, porque, assim, vai permitir obter mais informações para identificar 

os fatores que influenciem o grau de satisfação dos colaboradores e clientes de estruturas 
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residenciais para idosos, deixando, em aberto, a possibilidade de testar novas hipóteses, para 

futuras pesquisas. Trata-se, também, de um estudo transversal, na medida em que os dados 

são recolhidos num único momento (J. Ribeiro, 2007). 

Para o estudo foi escolhido o paradigma quantitativo. J. Ribeiro (2007) define método 

quantitativo como sendo um processo sistemático de recolha de dados observáveis e 

quantificáveis, envolvendo o uso de medidas padronizadas e possíveis de converter em 

números, ou seja, a realidade constrói-se através de causas e efeitos. Segundo Fortin, Côté e 

Vissandjée (2003a), o método quantitativo: 

…é baseado na observação de fatos objetivos, de acontecimentos e de fenómenos que 

existem independentemente do investigador. Assim, esta abordagem reflecte um 

processo complexo, que conduz a resultados que devem conter o menor enviesamento 

possível. O investigador adopta um processo ordenado, que o leva a percorrer uma 

série de etapas, indo da definição do problema à obtenção de resultados. A 

objectividade, a predição, o controlo e a generalização são características inerentes a 

esta abordagem. Portanto o método de investigação quantitativa tem por finalidade 

contribuir para o desenvolvimento e validação dos conhecimentos e além disso 

oferece também a possibilidade de generalizar os resultados, de predizer e de controlar 

os acontecimentos. (p.22) 

2.1.2. Desenho de investigação 

De acordo com J. Ribeiro (2007) o desenho de investigação “constitui uma das partes nobres 

do estudo … permite recolher a informação necessária, de modo apropriado, com os 

procedimentos apropriados, que permita identificar e exaltar os aspectos mais relevantes da 

investigação …. Refere-se à estrutura geral ou plano de investigação do estudo” (p.51). 

Fortin, Côté e Vissandjée (2003b) mencionam que “a escolha do desenho depende do 

problema em causa e do estado dos conhecimentos à volta deste problema” (p.41). 

Na Figura 9 é apresentado um desenho da investigação, onde é possível identificar as etapas 

mais pertinentes deste estudo, de uma forma sucinta. 
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Figura 9. Desenho e estrutura de investigação 

2.1.3. Objetivos de investigação 

Segundo Fortin (2003b), o objetivo de um estudo “indica o porquê da investigação. É um 

enunciado declarativo que precisa as variáveis-chave, a população alvo e a orientação da 

investigação” (p.100). 

Os objetivos da presente investigação são: i) Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores e 

clientes de estruturas residenciais para idosos; ii) Identificar os principais fatores que 

influenciam o grau de satisfação dos colaboradores e clientes de estruturas residenciais para 

idosos. 

2.1.4. Hipóteses e questões de investigação 

Fortin (2003b) menciona que uma questão de investigação é um “enunciado interrogativo 

preciso, escrito no presente, e que inclui habitualmente uma ou duas variáveis e a população a 

estudar.… as questões de investigação são utilizadas nos estudos exploratórios-descritivos e 

por vezes também nos estudos correlacionais” (p.101). 
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A elaboração de questões de investigação corresponde a um passo fundamental em qualquer 

trabalho de investigação, pois sugerem explicações que podem ser a resposta ou solução para 

o problema. A partir do momento em que são formuladas, vão servir de fio condutor ao 

estudo (Polit & Hungler, 1995). 

As questões de investigação para o presente estudo são: 

 Qual o grau de satisfação dos clientes? 

 Qual o grau de satisfação dos colaboradores? 

 Quais os principais fatores que influenciam o grau de satisfação dos clientes? 

 Quais principais fatores que influenciam o grau de satisfação dos colaboradores? 

Segundo Pocinho (2012), uma hipótese é “uma proposição que prevê uma relação entre dois 

termos … podem ser conceitos ou fenómenos … uma proposição provisória, uma suposição 

que deve ser verificada. Por conseguinte, a hipótese será confrontada, numa etapa posterior à 

investigação, com dados de observação” (p.31). Para Fortin e colaboradores (2003b), a 

hipótese “combina o problema e o objectivo numa explicação ou predição clara dos resultados 

esperados de um estudo” (p.102). 

Deste modo, algumas hipóteses para este estudo são: 

H1: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos colaboradores e as 

variáveis sociodemográficas (idade, sexo e estado civil); 

H2: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos colaboradores e as 

variáveis profissionais (anos de serviço, vencimento, tipo de vínculo, razão que o(a) 

levou a trabalhar na organização); 

H3: Existem diferenças significativas entre a dependência dos clientes e as variáveis 

sociodemográficas (idade, sexo e habilitações literárias); 

H4: Existem diferenças significativas entre a dependência dos clientes e as variáveis 

relacionadas com o cliente na organização (permanência na organização, de quem partiu 

a iniciativa para ir para a organização, razão principal que levou o cliente a ir para a 

organização e participação nas atividades culturais); 

H5: Existem diferenças significativas entre a dependência dos clientes e as dimensões da 

satisfação; 



Capítulo II – Investigação Empírica 

 

 

83 

H6: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e as 

variáveis sociodemográficas (idade, sexo e estado civil); 

H7: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e as 

variáveis relacionadas com o cliente na Organização (permanência na organização, 

receber regularmente visitas de familiares e amigos, de quem partiu a iniciativa para ir 

para a organização e participação nas atividades culturais). 

2.1.5. Variáveis 

Pocinho (2012) refere que “as variáveis são as componentes testáveis da pesquisa, a partir das 

quais esta se desenvolverá. Os acontecimentos e mudanças que nelas ocorrem serão a base das 

análises, que demonstrarão se a hipótese é aplicável ou não” (p.32). O mesmo autor define a 

variável como sendo “o aspecto discernível de um objecto de estudo” (p.32). Segundo Fortin 

e colaboradores (2003b), as variáveis definem-se como sendo “qualidades ou características 

de objectos, de pessoas ou de situações que se pretendem estudar numa investigação, assim 

uma variável pode tomar diferentes valores para exprimir graus, quantidades e diferenças” 

(p.36). Podem classificar-se as variáveis de distintos modos, dependendo da sua utilização na 

investigação. Os tipos de variáveis mais frequentes nos estudos metodológicos são: variáveis 

independentes e dependentes e variáveis atributo (Fortin et al., 2003b). Uma vez que, no 

presente estudo, se pretende quantificar e analisar variáveis, bem como a relação de 

causalidade entre as mesmas, delimitam-se as variáveis dependentes, independentes e 

atributos. 

2.1.5.1. Variáveis independentes 

As variáveis independentes deste estudo são, para os colaboradores: idade, sexo, estado civil, 

habilitações literárias, há quanto tempo trabalha nesta organização, qual o seu vencimento 

mensal, tipo de vínculo à estrutura residencial para idosos e principal razão que o(a) levou a 

trabalhar nesta organização. Relativamente aos clientes, as variáveis independentes são: idade, 

sexo, estado civil, habilitações literárias, permanência na organização, recebe regularmente 

visitas de familiares, recebe regularmente visitas de amigos, principal razão que o(a) levou a 
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vir para esta organização, de quem partiu a iniciativa para vir para esta organização e participa 

nas atividades culturais e dependência nas AVDs. 

2.1.5.2. Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes desta investigação são o grau de satisfação dos colaboradores e o 

grau de satisfação dos clientes. 

2.1.5.3. Variáveis atributo 

De acordo com Fortin e colaboradores (2003b), as variáveis atributo são “as características 

dos sujeitos num estudo.… uma vez colhidos os dados, a informação serve para traçar um 

perfil das características dos sujeitos em estudo” (p.37). No que respeita aos colaboradores, as 

variáveis atributo são: tem filhos, horário semanal, tipo de horário e acumula funções fora 

desta organização. Quanto às variáveis atributo, referentes aos clientes, são: se sim, quantas 

vezes por semana recebem visitas de familiares, se sim, quantas vezes por semanam recebe 

visitas de amigos, a organização planeia atividades culturais, gosta das atividades que a 

organização realiza para a animação e ocupação dos seus tempos livres, quais as atividades 

que mais gosta e acolhimento inicial. 

2.1.6. População em estudo 

Fortin e colaboradores (2003b) definem população, como o conjunto de todos os sujeitos ou 

elementos de um grupo bem definido, tendo, em comum, uma ou várias características 

semelhantes, sobre a qual assenta a investigação. Acrescenta, ainda Coutinho (2011) que, a 

população é o grupo sobre o qual o investigador tem interesse em recolher informação e 

extrair conclusões.  

A população para este estudo é constituída por todos os colaboradores e clientes de treze 

estruturas residenciais para idosos do distrito de Viseu, que se dispuseram a participar no 

estudo. O alargamento do estudo a várias instituições deveu-se ao facto de procurar conseguir 

atingir uma população razoável e necessária para a concretização deste estudo, o que permitiu 
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desenvolver um tratamento estatístico exploratório, descritivo e correlacional dos dados, 

sendo viável proceder a uma análise dos mesmos, possibilitando, assim, extrarir conclusões, 

em consonância com os objetivos delineados. 

Foi difícil conseguir uma população tão representativa, pois, no que respeita aos clientes, 

encontravam-se maioritariamente incapazes de responder ao questionário, dada a sua 

debilidade de saúde física e psicológica. Em relação aos colaboradores, uma grande parte não 

acedeu colaborar no preenchimento dos questionários.  

2.1.6.1. Critérios de inclusão 

A presente investigação tinha, como critérios de inclusão referentes aos clientes: ter idade 

igual ou superior a 65 anos, estar admitido em regime de internamento e estar consciente e 

orientado no tempo e no espaço. Para este último critério, foi aplicado o Mini Exame do 

Estado Mental (Anexo A). Este instrumento avalia a capacidade cognitiva em diferentes áreas 

como orientação, retenção, atenção, cálculo, evocação, linguagem e habilidade construtiva. 

Foi adaptado para a população portuguesa, sendo definidos os pontos de corte, consoante o 

grau de escolarização dos sujeitos. Considera-se que há deterioração cognitiva quando a soma 

das pontuações é igual ou inferior a 15 pontos, em pessoas analfabetas; 22 pontos, em 

indivíduos com 1 a 11 anos de escolaridade; 27 pontos, nos que têm escolaridade superior a 

11 anos. Deste modo, avaliou-se a existência, ou não, de diminuição cognitiva dos clientes, 

despistando o referido défice, dado que a presença do mesmo poderia influenciar uma das 

variáveis em estudo. 

Foram, também, excluídos os clientes em estado comatoso ou vegetativo, os que se 

encontravam no hospital, os que possuíam doenças infeciosas e não era permitida a sua 

aproximação e, ainda, aqueles que, voluntariamente, recusaram colaborar no preenchimento 

do questionário. A população ficou constituída por 381 clientes e 204 colaboradores.  

Na Tabela 2 apresenta-se a distribuição dos colaboradores da população em estudo, por 

instituição, de acordo com os que responderam e que não responderam ao questionário. 
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Tabela 2.  

Distribuição dos colaboradores da população em estudo 

Na Tabela 3 apresenta-se a distribuição da população dos colaboradores por instituição e 

apenas os que responderam ao questionário. 

 

Tabela 3.  

Distribuição dos colaboradores por instituição 

Instituição 
Responderam 

(%) 

Instituição A 8,33% 

Instituição B 4,90% 

Instituição C 8,33% 

Instituição D 6,86% 

Instituição E 6,37% 

Instituição F 5,39% 

Instituição G 7,84% 

Instituição H 10,78% 

Instituição I 12,75% 

Instituição J 6,37% 

Instituição L 6,86% 

Instituição M 8,82% 

Instituição N 6,37% 

Na Tabela 4 apresenta-se a distribuição dos clientes da população, por instituição, que 

responderam e os que foram excluídos pelos critérios de inclusão, anteriormente 

mencionados. 

Colaboradores 
Nº Total Responderam 

Não 

 Responderam 

N N % N % 

Instituição A 40 17 42,50% 23 57,50% 

Instituição B 14 10 71,43% 4 28,57% 

Instituição C 26 17 65,38% 9 34,62% 

Instituição D 26 14 53,85% 12 46,15% 

Instituição E 15 13 86,67% 2 13,33% 

Instituição F 19 11 57,89% 8 42,11% 

Instituição G 19 16 84,21% 3 15,79% 

Instituição H 55 22 40,00% 33 60,00% 

Instituição I 28 26 92,86% 2 7,14% 

Instituição J 18 13 72,22% 5 27,78% 

Instituição L 26 14 53,85% 12 46,15% 

Instituição M 117 18 15,38% 99 84,62% 

Instituição N 20 13 65,00% 7 35,00% 

Total 423 204 48,23% 219 51,77% 
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Tabela 4.  

Distribuição dos clientes da população em estudo 

Clientes 

    Total   Inquiridos     Excluídos 

N N % N % 

Instituição A 49 27 55,10% 22 44,90% 

Instituição B 26 15 57,69% 11 42,31% 

Instituição C 57 32 56,14% 25 43,86% 

Instituição D 77 43 55,84% 34 44,16% 

Instituição E 48 29 60,42% 19 39,58% 

Instituição F 25 13 52,00% 12 48,00% 

Instituição G 28 13 46,43% 15 53,57% 

Instituição H 61 32 52,46% 29 47,54% 

Instituição I 56 23 41,07% 33 58,93% 

Instituição J 23 12 52,17% 11 47,83% 

Instituição L 56 35 62,50% 21 37,50% 

Instituição M 73 66 90,41% 7 9,59% 

Instituição N 54 41 75,93% 13 24,07% 

Resumo 633 381 60,19% 252 39,81% 

Na Tabela 5 apresenta-se a distribuição da população dos clientes, por instituição, e apenas os 

que responderam ao questionário. 

Tabela 5. 

Distribuição dos clientes da população por instituição 

Instituição  Nº total inquéritos válidos  

Instituição A 27 

Instituição B 15 

Instituição C 32 

Instituição D 43 

Instituição E 29 

Instituição F 13 

Instituição G 13 

Instituição H 32 

Instituição I 23 

Instituição J 12 

Instituição L 35 

Instituição M 66 

Instituição N 41 

2.1.7. Instrumentos de recolha de dados 

Fortin e colaboradores (2003b) afirmam que a escolha do método faz-se em função das 

variáveis e da sua operacionalização e depende, igualmente, da estratégia de análise estatística 

considerada. Assim, num estudo descritivo, o investigador, para descrever os fatores ou 
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variáveis e verificar relações entre as mesmas, deverá escolher métodos de recolha de dados 

mais estruturados ou semiestruturados. Deste modo, para o presente estudo os instrumentos de 

medida utilizados foram: um questionário dirigido aos colaboradores de estruturas 

residenciais para idosos, constituído, na primeira parte, pela caracterização sociodemográfica 

e profissional e, na segunda parte, pela avaliação do grau de satisfação (Anexo B); e um 

questionário dirigido aos clientes de estruturas residenciais para idosos, constituído, na 

primeira parte, pela caracterização sociodemográfica e pelo Índice de Barthel (adaptado de 

Mahoney & Barthel, 1965) e, na segunda parte, pela avaliação do grau de satisfação (Anexo 

C). 

Pocinho (2012) refere que o inquérito por questionário:  

…consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente, representativo de uma 

população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou 

familiar, … às suas expectativas, ao seu nível de conhecimento de um acontecimento 

ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos 

investigadores. (p.94) 

É importante referir que, na entrega dos questionários, a investigadora verificou que a maior 

parte dos idosos não sabia ler, tendo, por isso, de efetuar uma entrevista pessoal, na qual se 

limitou a ler o que estava no papel, não tendo, deste modo, induzido a resposta por parte dos 

clientes.  

2.1.7.1. Questionário dirigido aos colaboradores   

2.1.7.1.1. Caracterização sociodemográfica e profissional 

A caracterização sociodemográfica e profissional serve para caracterizar os sujeitos em estudo 

e engloba doze questões, nomeadamente: idade, sexo, tem filhos, habilitações literárias, 

estado civil, há quanto tempo trabalha nesta organização, qual o seu vencimento mensal, tipo 

de vínculo à estrutura residencial para idosos, horário semanal, tipo de horário, principal razão 

que o(a) levou a trabalhar nesta organização e acumula funções fora desta organização. 

2.1.7.1.2. Avaliação do grau de satisfação  
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O instrumento utilizado para a avaliação do grau de satisfação para os colaboradores, em 

estruturas residenciais para idosos, foi adaptado do Modelo de Avaliação da Qualidade - 

Questionários de Avaliação da Satisfação dos Colaboradores em Estruturas Residenciais para 

Idosos, do Instituto da Segurança Social em 2007, com 37 perguntas fechadas. Para as 

perguntas de 1 a 34 foi considerada uma escala de cinco pontos tipo Likert, onde as variáveis 

vão de entre o “Nada Satisfeito” (1) e o “Totalmente Satisfeito” (5). Para cada uma das 

referidas perguntas foi, ainda, considerada a possibilidade de assinalar “Não Sei” (NS) ou 

“Não se Aplica” (NA). Esta escala está dividida em oito domínios, os domínios do “Contexto 

organizacional” (5 itens), “Cooperação e comunicação” (5 itens), “Mudança e inovação” (3 

itens), “Reconhecimento e recompensa” (5 itens), “Relações com as chefias” (3 itens), 

“Política e estratégia” (3 itens), “Posto de trabalho” (6 itens) e “Qualidade” (4 itens), e um 

item adicional, relacionado com o grau de satisfação com a organização na sua generalidade, 

bem como duas questões dicotómicas de “Sim” ou “Não”, relativas ao grau de satisfação, 

relativamente há um ano atrás e à perceção de trabalhar numa organização inovadora e em 

permanente melhoria. 

Uma vez que não existem estudos conhecidos onde sejam analisadas as características 

psicométricas desta escala, procurou-se, neste estudo, fazê-lo, embora tendo em conta que, só 

serão consideradas as respostas que oscilam entre 1 “Nada Satisfeito” e 5 “Totalmente 

Satisfeito”. As respostas de “Não se Aplica” e “Não Sei” foram consideradas como missings 

para o efeito da análise das características psicométricas da escala.  

O procedimento a seguir nesta secção passou por, numa primeira fase, tentar aferir, para a 

totalidade dos itens associados, quais as variáveis latentes a si associadas e quais os itens 

constituintes de cada uma das variáveis latentes, independentemente da organização de itens 

proposta. Numa segunda fase, o objetivo foi tentar aferir as características psicométricas para 

o instrumento de medida proposto pelo instrumento original, tendo em conta cada uma das 

dimensões propostas e os respetivos itens a si associados. 

Análise fatorial exploratória (AFE) da Escala de Avaliação do Grau de Satisfação dos 

Colaboradores para a totalidade dos itens 

A Escala de Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores foi aferida através de uma 

AFE. Esta foi aplicada aos 30 itens associados às oito dimensões, utilizando, como método de 

extração de fatores, o método dos componentes principais com rotação Varimax. Para avaliar 
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a validade da AFE utilizou-se o critério KMO, uma medida da homogeneidade das variáveis, 

que compara as correlações simples com as correlações parciais observadas entre as variáveis 

(Marôco, 2011). Apesar de não existir um teste rigoroso para os valores KMO, de uma forma 

geral, estes têm como valores de referência os indicados na Tabela 6 (Marôco, 2011).  

Tabela 6. 

Valores de referência KMO 

KMO Valores de referência 

Excelente ]0,9;1,0] 

Boa ]0,8;0,9] 

Média ]0,7;0,8] 

Medíocre ]0,6;0,7] 

Mau, mas ainda aceitável ]0,5;0,6] 

Inaceitável ≤ 0,5 

Fonte: Marôco (2011) 

Para a determinação do número de fatores a reter, foi tido em conta o Scree Plot, o eigenvalue 

ser superior a 1 e a percentagem de variância retida, tendo sido retidos seis fatores 

parcialmente não coincidentes com a divisão proposta de oito dimensões. Verificou-se que os 

seis fatores retidos apresentaram um eigenvalue de 1,058 (superior a 1) e a percentagem de 

variância retida verificada foi de 76,54%. O KMO verificado foi de 0,947, situando-se, assim, 

no Excelente. Fiabilidade é a aferição do grau de consistência nas múltiplas medidas de uma 

variável. O princípio subjacente à consistência interna de um dado fator é que os seus itens 

individuais, ou indicadores, meçam o mesmo construto e, portanto, sejam altamente 

intercorrelacionados (Churchill, 1979; Nunnally, 1979). 

O tipo de medida de diagnóstico que consideramos foi a análise da consistência interna, que 

afere acerca da consistência da escala, na sua globalidade. A medida mais utilizada para o 

efeito é o alfa de Cronbach (Cronbach, 1951, Nunnally, 1979; Peter, 1979). A medida de 

limite mínimo mais consensual é a de 0,70, podendo assumir o valor de 0,60 em estudos de 

cariz mais exploratório (Robinson, Shaver & Wrightsman, 1991), (Tabela 7).  

Tabela 7. 

Valores de referência do alfa de Cronbach 

  Alfa de Cronbach Valores de referência 

  Muito boa >0,9 

  Boa ]0,8;0,9] 

  Razoável ]0,7;0,8] 

  Fraca ]0,6;0,7] 

  Inadmissível <0,6 

Fonte: Marôco (2011) 



Capítulo II – Investigação Empírica 

 

 

91 

Para aferir a sua fiabilidade, recorreu-se à análise da consistência interna através do cálculo 

dos alfas de Cronbach para cada conjunto de itens associado a cada um dos domínios (Tabela 

8), e, como se pode constatar, estes oscilaram entre os 0,945 na dimensão Relação com a 

chefia e os 0,816 na dimensão Cooperação. 

Tabela 8. 
AFE ao instrumento de medida de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores 

Itens 

Relação com 

a chefia 
Qualidade 

Posto de 

trabalho 

Progressão 

organizacional 

Reconhecimento  

e recompensa 
Cooperação 

α = 0,945 α = 0,939 α = 0,899 α = 0,919 α = 0,856 α = 0,816 

5.1 – Orientação, apoio e cooperação da Chefia 0,750      

2.5 – Informação e comunicação do seu desempenho por parte da 

chefia 
0,750 

     

5.2 – Capacidade de liderança e chefia do seu superior hierárquico 0,747      

4.1 – Reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho realizado 0,690      

4.5 – Correção e justiça na avaliação do desempenho na sua função 0,686      

5.3 – Participação na definição dos objetivos individuais a atingir 0,674      

2.3 – Promoção e estímulo do trabalho em equipa 0,653      

7.1 – Forma e participação dos colaboradores na tomada de decisão 0,525      

6.3 – Informação e comunicação dos resultados da organização 0,462      

8.4 – Qualidade global e valor acrescentado para o cliente do serviço 

prestado pela organização 
 0,815 

    

8.3 – Prioridade dada pela organização ao Princípio Orientação para 

o Cliente (avaliação de necessidades e expectativas, satisfação 

do cliente, envolvimento do cliente como parceiro ativo, …) 

 0,808 

    

8.2 – Conhecimento do contributo da sua função para garantir e/ou 

atingir os Objetivos da Qualidade 
 0,693 

    

8.1 – Informação, comunicação e disseminação da Política e 

Objetivos da Qualidade 
 0,658 

    

6.2 – Conhecimento do contributo da sua função para atingir os 

objetivos da organização 
 0,570 

    

6.1 – Informação, comunicação e disseminação da estratégia, 

políticas e objetivos da organização 
 0,531 

    

7.4 – Conhecimento sobre a sua função e o que a organização espera 

de si 
 

 
0,768 

   

7.3 – Realização pessoal e profissional com a função que 

desempenha 
 

 
0,710 

   

7.6 – Adequação e realismo dos objetivos individuais a atingir   0,694    

7.5 – Ambiente, conforto e bem-estar físico do posto de trabalho   0,511    

7.2 – Autonomia para planear, executar e avaliar o seu trabalho   0,508    

1.3 – Oportunidades para a sua progressão na carreira    0,697   

3.2 – Promoção, estímulo e apoio à criatividade    0,676   

1.4 – Atividades extraprofissionais proporcionadas pela organização    0,641   

1.2 – Oportunidades e facilidades para o desenvolvimento das suas 

competências pessoais e profissionais 
 

  
0,634 

  

3.1 – Formas de participação nas ações de melhoria e inovação na 

organização 
 

  
0,628 

  

3.3 – Abertura e integração das sugestões dos colaboradores que 

visam melhorar o funcionamento da organização 
 

  
0,616 

  

2.4 – Receção, acesso e partilha da informação necessária ao 

desempenho da sua função 
 

  
0,475 

  

4.2 – Remuneração, regalias e benefícios, esforço e trabalho realizado     0,688  

4.4 – Remunerações praticadas na organização face às praticadas em 

organizações similares do setor 
 

   
0,668  

4.3 – Promoção de igualdade de remuneração para funções iguais na 

organização 
 

   
0,658  

1.1 – Prestígio, solidez e sustentabilidade futura da organização     0,500  

1.5 – Instalações e equipamentos disponibilizados para o exercício da 

sua função 
 

   
0,478  

2.2 – Ambiente de trabalho sem conflitos      0,793 

2.1 – Ajuda, colaboração e cooperação entre todos os colaboradores      0,776 

Variância explicada (%)= 76,54% e eigenvalue=1,058. KMO = 0,947 e teste de esfericidade de Bartlett = 7036,371 (p<0,001) 
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Análise das características psicométricas da Escala de Avaliação do Grau de Satisfação 

dos Colaboradores 

Neste ponto, o objetivo consistiu em garantir que cada um dos fatores propostos pelo 

instrumento de medida e seus respetivos itens, “Contexto organizacional”, “Cooperação e 

comunicação”, “Mudança e inovação”, “Reconhecimento e recompensa”, “Relação com as 

chefias”, “Política e estratégia”, “Posto de trabalho” e “Qualidade” tivessem boas 

características psicométricas. Tal como na análise das características psicométricas da escala 

de avaliação do grau de satisfação dos clientes, tentámos criar uma summated scale por cada 

uma das dimensões, isto é, combinar as várias variáveis de cada dimensão numa só, que 

medisse o mesmo conceito (Hair et al., 2009). Começou-se por assegurar a 

unidimensionalidade dos itens pertencentes a cada uma das dimensões, que consistiu em 

verificar que os itens constituintes de cada dimensão convergissem fortemente e foi realizado 

através de uma AFE.  

a) Dimensão “Contexto organizacional” 

Foi aplicada uma AFE aos itens constituintes da dimensão “Contexto organizacional”, 

constituída por cinco itens, com os respetivos pesos fatoriais a oscilar entre os 0,822 do item 

“1.2 – Oportunidades e facilidades para o desenvolvimento das suas competências pessoais e 

profissionais” e os 0,575 do item “1.5 – Instalações e equipamentos disponibilizados para o 

exercício da sua função”, como se pode verificar na Tabela 9. 

Tabela 9. 

AFE à dimensão “Contexto organizacional” do instrumento de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores 

   Itens Pesos fatoriais 

1.2 – Oportunidades e facilidades para o desenvolvimento das suas competências  

         pessoais e profissionais 
0,822 

1.4 – Atividades extraprofissionais proporcionadas pela organização 0,805 

1.3 – Oportunidades para a sua progressão na carreira 0,703 

1.1 – Prestígio, solidez e sustentabilidade futura da organização 0,691 

1.5 – Instalações e equipamentos disponibilizados para o exercício da sua função 0,575 

Variância explicada (%)= 62,67% e eigenvalue=3,133; KMO = 0,767 e teste esfericidade Bartlett = 472,20 (p<0,001) 

A fiabilidade desta dimensão foi avaliada recorrendo à análise da sua consistência interna, 

através do alfa de Cronbach, tendo este obtido um alfa de 0,848. 
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b) Dimensão “Cooperação e comunicação” 

A AFE aos itens da dimensão “Cooperação e comunicação” confirmou a totalidade dos itens 

propostos inicialmente. Os seus pesos fatoriais apresentaram valores a oscilar entre os 0,871 

do item “2.3 – Promoção e estímulo do trabalho em equipa” e os 0,776 do item “2.2 - 

Ambiente de trabalho sem conflitos” (Tabela 10). 

Tabela 10. 

AFE à dimensão “Cooperação e comunicação” do instrumento de avaliação do grau de satisfação dos 

colaboradores 

Itens Pesos fatoriais 

2.3 – Promoção e estímulo do trabalho em equipa 0,871 

2.5 – Informação e comunicação do seu desempenho por parte da chefia 0,825 

2.1 – Ajuda, colaboração e cooperação entre todos os colaboradores 0,800 

2.4 – Receção, acesso e partilha da informação necessária ao desempenho da sua função 0,779 

2.2 – Ambiente de trabalho sem conflitos 0,776 

Variância explicada (%)= 65,74% e eigenvalue=3,287; KMO = 0,787 e teste esfericidade Bartlett = 528,11 (p<0,001) 

No que concerne à sua fiabilidade, esta foi avaliada recorrendo à análise da sua consistência 

interna, através do alfa de Cronbach, tendo este obtido um valor de 0,869. 

c) Dimensão “Mudança e inovação” 

De forma análoga aos casos anteriores, foram confirmados todos os itens da dimensão 

“Mudança e inovação”. Todos os pesos fatoriais se situaram entre 0,922 do item “3.3 – 

Abertura e integração das sugestões dos colaboradores que visam melhorar o funcionamento 

da organização” e os 0,916 do item “3.1 – Formas de participação nas ações de melhoria e 

inovação na organização” (Tabela 11). 

Tabela 11. 

AFE à dimensão “Mudança e inovação” do instrumento de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores 

Itens Pesos fatoriais 

3.3 – Abertura e integração das sugestões dos colaboradores que visam melhorar o  

         funcionamento da organização 
0,922 

3.2 – Promoção, estímulo e apoio à criatividade 0,918 

3.1 – Formas de participação nas ações de melhoria e inovação na organização 0,916 

Variância explicada (%)= 84,45% e eigenvalue=2,534; KMO = 0,757 e teste esfericidade Bartlett =398,93 (p<0,001) 

A sua fiabilidade foi avaliada recorrendo à análise da sua consistência interna, através do alfa 

de Cronbach, tendo este obtido um alfa de 0,907. 
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d) Dimensão “Reconhecimento e recompensa” 

No que diz respeito à dimensão “Reconhecimento e recompensa”, o item que mais convergiu 

foi o “4.5 – Correção e justiça na avaliação do desempenho na sua função”, com 0,875 e o que 

menos convergiu foi o item “4.2 – Remuneração, regalias e benefícios, esforço e trabalho 

realizado”, com 0,821 (Tabela 12). Todos os itens da escala original foram mantidos. 

Tabela 12. 

AFE à dimensão “Reconhecimento e recompensa” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos 

colaboradores 

    Itens Pesos fatoriais 

4.5 – Correção e justiça na avaliação do desempenho na sua função 0,875 

4.4 – Remunerações praticadas na organização face às praticadas em organizações similares     

        do setor 
0,863 

4.3 – Promoção de igualdade de remuneração para funções iguais na organização 0,849 

4.1 – Reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho realizado 0,832 

4.2 – Remuneração, regalias e benefícios, esforço e trabalho realizado 0,821 

Variância explicada (%)= 71,96% e eigenvalue=3,598; KMO = 0,833 e teste esfericidade Bartlett =642,23 (p<0,001) 

No que respeita à fiabilidade, esta dimensão apresentou um Aaa de Cronbach de 0,900. 

e) Dimensão “Relações com as chefias” 

Todos os itens da dimensão foram considerados, tendo apresentado os pesos fatoriais 

apresentados na Tabela 13, oscilando entre os 0,965 do item “5.2 – Capacidade de liderança e 

chefia do seu superior hierárquico” e os 0,936 do item “5.3 – Participação na definição dos 

objetivos individuais a atingir”. 

Tabela 13. 

AFE à dimensão “Relações com as chefias” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos colaboradores 

     Itens Pesos fatoriais 

5.2 – Capacidade de liderança e chefia do seu superior hierárquico 0,965 

5.1 – Orientação, apoio e cooperação da chefia 0,961 

5.3 – Participação na definição dos objetivos individuais a atingir 0,936 

Variância explicada (%)= 91,02% e eigenvalue=2,730; KMO = 0,758 e teste esfericidade Bartlett =632,32 (p<0,001) 

Da mesma forma que nas dimensões anteriores, a sua fiabilidade foi avaliada recorrendo à 

análise da sua consistência interna, através do alfa de Cronbach, tendo este obtido um valor 

de 0,951. 

f) Dimensão “Política e estratégia” 

No que diz respeito à dimensão “Política e estratégia” (Tabela 14), os itens que mais 

convergiram foram os itens “6.1 – Informação, comunicação e disseminação da estratégia, 
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políticas e objetivos da organização”, com 0,924, e “6.3 – Informação e comunicação dos 

resultados da organização”, com 0,912. Todos os itens da escala original foram mantidos. 

Tabela 14. 

AFE à dimensão “Política e estratégia” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos colaboradores 

Itens Pesos fatoriais 

6.1 – Informação, comunicação e disseminação da estratégia, políticas e objetivos da  

         Organização 
0,924 

6.2 – Conhecimento do contributo da sua função para atingir os objetivos da organização 0,922 

6.3 – Informação e comunicação dos resultados da organização 0,912 

Variância explicada (%)= 84,53% e eigenvalue=2,536; KMO = 0,756 e teste esfericidade Bartlett =401,78 (p<0,001) 

No que respeita à fiabilidade, esta dimensão apresentou um alfa de Cronbach de 0,908. 

g) Dimensão “Posto de trabalho” 

No que diz respeito à dimensão “Posto de trabalho”, o item que mais convergiu foi o “7.6 – 

Adequação e realismo dos objetivos individuais a atingir” e o que menos convergiu foi o item 

“7.5 – Ambiente, conforto e bem-estar físico do posto de trabalho”, com 0,743, como se pode 

constatar da Tabela 15. 

Tabela 15. 

AFE à dimensão “Posto de trabalho” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos colaboradores 

Itens Pesos Fatoriais 

7.6 – Adequação e realismo dos objetivos individuais a atingir 0,882 

7.4 – Conhecimento sobre a sua função e o que a organização espera de si 0,866 

7.2 – Autonomia para planear, executar e avaliar o seu trabalho 0,857 

7.3 – Realização pessoal e profissional com a função que desempenha 0,833 

7.1 – Forma e participação dos colaboradores na tomada de decisão 0,819 

7.5 – Ambiente, conforto e bem-estar físico do posto de trabalho 0,743 

Variância explicada (%)= 69,66% e eigenvalue=4,179; KMO = 0,886 e teste esfericidade Bartlett =790,65 (p<0,001) 

No que respeita à fiabilidade, esta dimensão apresentou um alfa de Cronbach de 0,912. 

h) Dimensão “Qualidade” 

No que diz respeito à dimensão “Qualidade”, o item que mais convergiu foi o “8.3 – 

Prioridade dada pela organização ao princípio orientação para o cliente (avaliação de 

necessidades e expectativas, satisfação do cliente, envolvimento do cliente como parceiro 

ativo, …)”, com 0,930, e “8.4 – Qualidade global e valor acrescentado para o cliente do 

serviço prestado pela organização”, com 0,929. O item que menos convergiu foi o “8.1 – 

Informação, comunicação e disseminação da política e objetivos da qualidade”, com 0,871 

(Tabela 16). Todos os itens da escala original foram mantidos. 
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Tabela 16. 

AFE à dimensão “Qualidade” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos colaboradores 

Itens Pesos fatoriais 

8.3 – Prioridade dada pela organização ao Princípio Orientação para o Cliente (avaliação de neces-    

         sidades e expectativas, satisfação do cliente, envolvimento do cliente como parceiro ativo, …) 
0,930 

8.4 – Qualidade global e valor acrescentado para o cliente do serviço prestado pela organização 0,929 

8.2 – Conhecimento do contributo da sua função para garantir e/ou atingir os objetivos da qualidade 0,893 

8.1 – Informação, comunicação e disseminação da Política e objetivos da qualidade 0,871 

Variância explicada (%)= 82,10% e eigenvalue=3,284; KMO = 0,821 e teste esfericidade Bartlett =676,36 (p<0,001) 

No que respeita à fiabilidade, este fator apresentou um alfa de Cronbach de 0,927. 

Depois de verificados os itens que constituem cada um dos fatores, procedeu-se à criação de 

uma escala por cada dimensão (summated scale) que, através da combinação dos vários itens 

num só que mede o mesmo conceito e que, segundo Hair e colaboradores (2009), poderá ser 

feito através da média dos respetivos itens. Após a determinação da média de cada um dos 

elementos em cada dimensão, procedeu-se à realização de uma transformação linear, de forma 

aos valores obtidos oscilarem entre os 0 e os 100 pontos (Tabela 17). 

Tabela 17. 

Transformação linear dos vários componentes da escala de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores 

para o intervalo 0-100 

Variável Transformação linear 

Valores da Escala (V100) 100 x (V - 2) / 8 

 

2.1.7.2. Questionário dirigidos aos clientes  

2.1.7.2.1. Caracterização sociodemográfica 

A caracterização sociodemográfica comportava dezasseis questões, nomeadamente: “Idade”, 

“Sexo”, “Estado civil”, “Habilitações literárias”, “Permanência na organização”, “Recebe 

regularmente visitas de familiares”, “Se sim quantas vezes por semana?”, “Recebe 

regularmente visitas de amigos”, “Se sim quantas vezes por semana?”, “Principal razão que 

o(a) levou a vir para esta organização”, “De quem partiu a iniciativa para vir para esta 

organização?”, “A organização planeia atividades culturais?”, “Participa?”, “Gosta das 

atividades que a organização realiza para a animação e ocupação dos seus tempos livres?”, 

“Quais as atividades que mais gosta?” e “Acolhimento inicial”.  
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2.1.7.2.2. Índice de Barthel para as atividades básicas de vida diárias 

O Índice de Barthel foi criado por Mahoney e Barthel, em 1965, com o objetivo de quantificar 

e monitorizar a independência funcional dos indivíduos para a realização das dez ABVD, 

sendo estas: alimentar-se, transferir-se da cadeira para a cama, higiene pessoal, tomar banho, 

utilização da casa de banho, mobilidade, subir e descer escadas, vestir-se e o controlo 

intestinal (Minosso et al., 2010; Paixão & Reichenhein, 2005; Sulter, Steen & Keyser, 1999).  

Na versão original, a pontuação da escala varia entre 0 e 100 (com intervalos de cinco 

pontos). A pontuação mínima – Zero – corresponde à máxima dependência para todas as 

ABVD avaliadas e a pontuação máxima – 100 – equivale à independência total para as 

mesmas ABVD avaliadas. 

Para se avaliar a capacidade funcional referente à realização das ABVD da população em 

estudo, utilizamos a versão em português do Índice de Barthel, validada para a população 

portuguesa por Araújo, Ribeiro, Oliveira e Pinto, em 2007.  

Tendo em conta que a população idosa tem vindo a crescer de uma forma progressiva, torna-

se importante a avaliação da capacidade funcional básica deste grupo populacional para 

realizar as ABVD. Neste sentido, o Índice de Barthel surge como um instrumento válido e 

fácil de aplicar na população em estudo, podendo constituir, de forma objetiva, uma estratégia 

de avaliação do grau de autonomia das pessoas idosas. 

O resultado final pode ir de 0 a 100 pontos, podendo, as pessoas idosas, serem classificadas 

hierarquicamente. Azeredo e Matos (2003) propuseram a divisão em cinco grupos distintos, 

como se pode constatar a partir da Tabela 18. 

Tabela 18. 

Classificação de dependência/independência segundo o Índice de Barthel 

    Designação Valores do Índice 

Dependência total [0-20] 

Grave dependência [21-60] 

Moderada dependência [61-90] 

Muito leve dependência [91-99] 

Independência 100 

Fonte: Azeredo e Matos (2003) 
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2.1.7.2.3. Questionário de avaliação do grau de satisfação  

O instrumento utilizado para a avaliação do grau de satisfação, para os clientes que residem 

em estruturas residenciais para idosos, foi adaptado do Modelo de Avaliação da Qualidade - 

Questionários de Avaliação da Satisfação Estrutura Residencial para Idosos do Instituto da 

Segurança Social (2007), com 35 perguntas fechadas. Para as perguntas 1 a 34 foi considerada 

uma escala de cinco pontos, tipo Likert, onde as variáveis vão de entre o “Nada Satisfeito” (1) 

e o “Totalmente Satisfeito” (5). Para cada uma das referidas perguntas foi, ainda, considerada 

a possibilidade de assinalar “Não Sei” (NS) ou “Não se Aplica” (NA). Esta escala está 

dividida em cinco domínios: “Fatores tangíveis” (7 itens), “Fiabilidade” (6 itens), 

“Capacidade de resposta” (8 itens), “Confiança e segurança” (7 itens) e “Empatia” (5 itens), e 

um item adicional, relacionado com o grau de satisfação com a organização, na sua 

generalidade. 

Uma vez que não existem estudos conhecidos onde sejam analisadas as características 

psicométricas desta escala, procurou-se, neste estudo, fazê-lo, embora, tendo em conta que só 

seriam consideradas as respostas que oscilassem entre 1 “Nada Satisfeito” e 5 “Totalmente 

Satisfeito”, o que correspondia à totalidade dos inquiridos. 

O procedimento seguinte passou por, numa primeira fase, tentar aferir, para a totalidade dos 

itens associados, quais as variáveis latentes a si associadas e quais os itens constituintes de 

cada uma das variáveis latentes, independentemente da organização de itens proposta. Numa 

segunda fase, o objetivo foi tentar aferir as características psicométricas para o instrumento de 

medida proposto pelo instrumento original, tendo em conta cada uma das dimensões 

propostas e os respetivos itens a si associados. 

Análise Fatorial Exploratória (AFE) da Escala de Avaliação do Grau de Satisfação dos 

Clientes para a totalidade dos itens 

A escala de Avaliação do Grau de Satisfação foi aferida através de uma AFE, que é uma 

técnica estatística multivariada que permite identificar variáveis latentes, a partir de variáveis 

intercorrelacionadas, mas não diretamente observáveis (Marôco, 2011). Assim, foi aplicada 

uma AFE aos 34 itens associados às cinco dimensões, utilizando, como método de extração 

de fatores, o método dos componentes principais com rotação Varimax. De seguida, foi 

avaliada a validade da AFE, através do critério Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).  
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No que concerne à determinação do número de fatores a reter, foi tido em conta o Scree Plot, 

o eigenvalue ser superior a 1 e a percentagem de variância retida, tendo sido retidos quatro 

fatores não coincidentes, em alguns casos, com a divisão proposta de cinco fatores do 

instrumento de medida original. O instrumento de medida com os quatro fatores retidos 

apresentou um eigenvalue de 1,289 e a percentagem de variância retida verificada foi de 

70,065%. O KMO verificado foi de 0,931, situando-se, assim, no Excelente. 

Tal como no instrumento de medida da avaliação do grau de satisfação dos colaboradores, 

para aferir a fiabilidade do instrumento de medida, recorreu-se à análise da consistência 

interna, através do cálculo dos alfas de Cronbach para cada conjunto de itens associado a cada 

um dos domínios, que oscilaram entre os 0,921 na dimensão “Atividades ocupacionais” e os 

0,833 na dimensão “Fiabilidade” (Tabela 19). 

Tabela 19.  

AFE ao instrumento de medida de avaliação do grau de satisfação dos clientes 

  Itens 

Apoio 

organizacional 

Fatores 

tangíveis 

Atividades 

ocupacionais 
Fiabilidade 

α = 0,964 α = 0,876 α = 921 α = 0,833 

4.3 – Forma como a organização assegura a confidencialidade dos seus dados pessoais 0,911    

4.7 – Forma como os colaboradores cumprem o seu plano individual (higiene pessoal, medicamentos,  

         atividades ocupacionais, etc.) 
0,901    

4.5 – Esclarecimento e informação prestada pelos colaboradores sempre que precisa 0,892    

4.6 – Respeito da organização pelas suas decisões e opções 0,879    

3.4 – Apoio nos cuidados de saúde de que precisa 0,864    

5.3 – Nível de informação sobre mudanças/alterações na organização 0,859    

3.3 – Apoio nos cuidados de higiene e imagem e de que precisa 0,845    

5.2 – Respeito e consideração da organização pelas sugestões dos clientes 0,830    

3.8 – Disponibilidade dos colaboradores sempre que precisa dos seu apoio 0,738    

5.4 – Disponibilidade dos colaboradores para ouvirem e apoiarem a resolução dos seus problemas  

         Pessoais 
0,687    

4.4 – Simpatia, educação e atenção dos colaboradores 0,684    

5.1 – Tratamento e encaminhamento das reclamações dos clientes  0,683    

4.2 – Cumprimento dos seus direitos por parte de todos os colaboradores 0,679    

4.1 – Sistemas de segurança contra roubo, incêndio e intrusão 0,669    

3.5 – Apoio na realização das suas atividades pessoais 0,662    

5.5 – Apoio dos colaboradores na sua dimensão e motivação para realizar e participar em atividades  

         ocupacionais e de desenvolvimento pessoal 
0,555    

3.1 – Modo/desempenho como os colaboradores prestam os serviços 0,542    

1.3 – Facilidade de acesso, circulação e movimentação nas instalações  0,831   

1.6 – Segurança e conforto dos transportes  0,807   

1.4 – Estado de conservação dos equipamentos  0,799   

1.5 – Conforto e adequação das instalações  0,772   

1.2 – Limpeza e arrumação das instalações  0,765   

1.1 – Estado de conservação dos edifícios  0,729   

1.7 – Apresentação e imagem dos colaboradores  0,551   

3.2 – Adequação das refeições aos seus gostos e necessidades  0,449   

3.6 – Adequação das atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal aos seus interesses e  

         Necessidades 
  0,887  

3.7 – Diversidade e quantidade das atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal    

         Disponibilizadas 
  0,862  

2.4 – Informação e participação na elaboração do seu plano individual   0,775  

2.2 – Planeamento, organização e execução dos serviços e atividades ocupacionais e de  

          desenvolvimento pessoal 
  0,770  

2.5 – Informação de como aceder a outros serviços que a organização disponibiliza    0,706 

2.1 – Participação no planeamento dos serviços que lhe são prestados    0,706 

2.3 – Informação sobre o Regulamento e regras de funcionamento    0,702 

2.6 – Confiança na capacidade da organização para ajudar a resolver os seus problemas/questões    0,611 

Variância explicada (%)=70,065% e eigenvalue=1,289. KMO = 0,931e teste de esfericidade de Bartlett = 15184,52 (p<0,001) 
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Análise das características psicométricas da Escala de Avaliação do Grau de Satisfação 

O objetivo consistia em garantir que cada um dos fatores propostos pelo instrumento de 

medida e seus respetivos itens, “Fatores tangíveis”, “Fiabilidade”, “Capacidade de resposta”, 

“Confiança e segurança” e “Empatia”, tinham boas características psicométricas. Uma das 

formas de fazer representar cada um dos fatores, era através da criação do que se designa por 

summated scale, que não é mais do que um método da combinação de várias variáveis numa 

só, que medisse o mesmo conceito (Hair et al., 2009). Para isso acontecer, foi assegurada a 

unidimensionalidade dos itens pertencentes a cada um dos fatores obtidos, isto é, que em cada 

fator, os itens constituintes deste se encontrassem fortemente correlacionados uns com os 

outros e representassem um único conceito (Anderson, Gerbing & Hunter, 1987; Hattie, 1985; 

McDonald, 1981). O teste da unidimensionalidade consiste em verificar que os itens 

constituintes de um construto convergem fortemente neste e é realizado através de uma AFE.  

a) Dimensão “Fatores tangíveis” 

Foi aplicada uma AFE aos itens constituintes da escala. Na dimensão “Fatores tangíveis” 

ficou a totalidade dos seus sete itens, com os respetivos pesos fatoriais a oscilar entre os 0,918 

do “1.6 – Segurança e conforto dos transportes” e os 0,598 do item “1.7 – Apresentação e 

imagem dos colaboradores”, como se pode verificar da Tabela 20. 

Tabela 20. 

AFE à dimensão “Fatores tangíveis” do instrumento de avaliação do grau de satisfação dos clientes 

Itens Pesos fatoriais 

1.6 – Segurança e conforto dos transportes 0,918 

1.4 – Estado de conservação dos equipamentos  0,892 

1.3 – Facilidade de acesso, circulação e movimentação nas instalações 0,889 

1.5 – Conforto e adequação das instalações 0,880 

1.2 – Limpeza e arrumação das instalações 0,784 

1.1 – Estado de conservação dos edifícios 0,700 

1.7 – Apresentação e imagem dos colaboradores 0,598 

Variância explicada (%)= 66,63% e eigenvalue=4,664; KMO = 0,896 e teste esfericidade Bartlett = 2034,99 (p<0,001) 

A fiabilidade deste fator foi avaliada recorrendo à análise da sua consistência interna, através 

do alfa de Cronbach, tendo este obtido um valor de 0,893. 

b) Dimensão “Fiabilidade” 

A dimensão Fiabilidade confirmou a totalidade dos itens propostos inicialmente. Os seus 

pesos fatoriais apresentaram valores que oscilaram entre os 0,832 do item “2.3 - Informação 
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sobre o Regulamento e regras de funcionamento” e os 0,715 do item “2.1 - Participação no 

planeamento dos serviços que lhe são prestados” (Tabela 21). 

Tabela 21. 

AFE à dimensão “Fiabilidade” do instrumento de avaliação do grau de satisfação dos clientes 

 Itens Pesos fatoriais 

2.3 – Informação sobre o Regulamento e regras de funcionamento 0,832 

2.5 - Informação de como aceder a outros serviços que a organização disponibiliza  0,823 

2.2 - Planeamento, organização e execução dos serviços e atividades ocupacionais e de  

        desenvolvimento pessoal 
0,781 

2.4 - Informação e participação na elaboração do seu plano individual  0,748 

2.6 - Confiança na capacidade da organização para ajudar a resolver os seus  

         problemas/questões 
0,728 

2.1 - Participação no planeamento dos serviços que lhe são prestados 0,715 

Variância explicada (%)= 59,65% e eigenvalue=3,579; KMO = 0,800 e teste esfericidade Bartlett = 1112,86 (p<0,001) 

No que concerne à sua fiabilidade esta foi avaliada recorrendo à análise da sua consistência 

interna através do alfa de Cronbach, tendo este obtido um valor de 0,848. 

c) Dimensão “Capacidade de resposta” 

De forma análoga aos casos anteriores, foram confirmados todos os itens da dimensão 

“Capacidade de resposta” que foram considerados. Todos os pesos fatoriais se situaram entre 

0,907 do item “3.3 - Apoio nos cuidados de higiene e imagem que precisa” e os 0,458 do item 

“3.2 - Adequação das refeições aos seus gostos e necessidades” (Tabela 22).  

Tabela 22. 

AFE à dimensão “Capacidade de resposta” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos clientes 

 Itens Pesos fatoriais 

3.3 – Apoio nos cuidados de higiene e imagem que precisa 0,907 

3.4 – Apoio nos cuidados de saúde de que precisa 0,884 

3.5 – Apoio na realização das suas atividades pessoais 0,841 

3.8 – Disponibilidade dos colaboradores sempre que precisa do seu apoio 0,834 

3.7 – Diversidade e quantidade das atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal  

        Disponibilizadas 
0,726 

3.6 – Adequação das atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal aos seus interesses 

e Necessidades 
0,701 

3.1 – Modo/Desempenho como os colaboradores prestam os serviços 0,699 

3.2 – Adequação das refeições aos seus gostos e necessidades 0,458 

Variância explicada (%)= 59,06% e eigenvalue=4,725; KMO = 0,801 e teste esfericidade Bartlett = 3000,11 (p<0,001) 

A sua fiabilidade foi avaliada recorrendo à análise da sua consistência interna através do alfa 

de Cronbach tendo este obtido um valor de 0,825. 
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d) Dimensão “Confiança e segurança” 

No que diz respeito à dimensão “Confiança e segurança”, os itens que mais convergiram 

foram os itens “4.7 - Forma como os colaboradores cumprem o seu plano individual (higiene 

pessoal, medicamentos, atividades ocupacionais, etc.)”, com 0,968 e “4.6 - Respeito da 

organização pelas suas decisões e opções”, com 0,960 e o que menos convergiu foi o item 

“4.4 - Simpatia, educação e atenção dos colaboradores”, com 0,727 (Tabela 23). 

Tabela 23. 

AFE à dimensão “Confiança e segurança” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos clientes 

Itens Pesos fatoriais 

4.7 - Forma como os colaboradores cumprem o seu plano individual (higiene pessoal,  

        medicamentos, atividades ocupacionais, etc.) 
0,968 

4.6 - Respeito da organização pelas suas decisões e opções 0,960 

4.3 - Forma como a organização assegura a confidencialidade dos seus dados pessoais  0,949 

4.5 - Esclarecimento e informação prestada pelos colaboradores sempre que precisa  0,949 

4.2 - Cumprimento dos seus direitos por parte de todos os colaboradores 0,798 

4.1 - Sistemas de segurança contra roubo, incêndio e intrusão 0,767 

4.4 - Simpatia, educação e atenção dos colaboradores 0,727 

Variância explicada (%)= 77,29% e eigenvalue=5,410; KMO = 0,896 e teste esfericidade Bartlett = 3624,58 (p<0,001)  

No que respeita à fiabilidade, esta dimensão apresentou um alfa de Cronbach de 0,933. 

e) Dimensão “Empatia” 

Todos os itens desta dimensão foram considerados, com pesos fatoriais oscilando entre os 

0,953 do item “5.3 - Nível de informação sobre mudanças/alterações na organização” e os 

0,792 do item “5.5 - Apoio dos colaboradores na sua dimensão e motivação para realizar e 

participar em atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal” (Tabela 24). 

Tabela 24. 

AFE à dimensão “Empatia” do instrumento de avaliação do grau satisfação dos clientes 

Itens Pesos fatoriais 

5.3 - Nível de informação sobre mudanças/alterações na organização 0,953 

5.2 – Respeito e consideração da organização pelas sugestões dos clientes 0,947 

5.4 - Disponibilidade dos colaboradores para ouvirem e apoiarem a resolução dos seus  

        problemas pessoais 
0,875 

5.1 – Tratamento e encaminhamento das reclamações dos clientes 0,871 

5.5 - Apoio dos colaboradores na sua dimensão e motivação para realizar e participar em  

        atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal 
0,792 

Variância explicada (%)= 79,16% e eigenvalue=3,958; KMO = 0,816 e teste esfericidade Bartlett = 2193,75 (p<0,001) 
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Da mesma forma que nas dimensões anteriores, a sua fiabilidade foi avaliada recorrendo à 

análise da sua consistência interna através do alfa de Cronbach, tendo este obtido um valor de 

0,918. 

Depois de verificados os itens que constituíam cada uma das dimensões, procedeu-se à 

criação da escala (summated scale), através da combinação dos vários itens num só, que mede 

o mesmo conceito e que, segundo Hair e colaboradores (2009), poderá ser feito através da 

média dos respetivos itens. Após a determinação da média de cada um dos elementos da 

escala, procedeu-se à realização de uma transformação linear, de forma aos valores obtidos 

oscilarem entre os 0 e os 100 pontos (Tabela 25). 

Tabela 25. 

Transformação linear dos vários componentes da escala de avaliação do grau de satisfação dos clientes para o 

intervalo 0-100 

Variável Transformação linear 

Valores da Escala (V100) 100 x (V - 2) / 8 

2.2. Procedimentos éticos 

Nas palavras de J. Ribeiro (2007), este alude que “os aspetos éticos são decisivos em 

investigação. Sem um código de ética que aponte limites e oriente os passos da investigação é 

a própria investigação que fica em causa” (p.155). 

Nos estudos realizados a seres humanos levantam-se sempre questões do foro ético e moral, 

sendo necessário analisar os procedimentos a tomar, assim como é crucial utilizá-los de 

maneira a salvaguardar, sempre, os direitos dos indivíduos em questão. A investigação 

aplicada pode vir a causar danos, tanto nos seus direitos, como nas liberdades da pessoa 

(Garcia, 2009). 

Em qualquer investigação, as questões de privacidade são de uma grande relevância, pelo que 

é fulcral proteger os participantes ao longo do estudo, ocultando a sua identidade e ter o 

cuidado de os informar acerca dos objetivos da investigação, assim como irão ser tratados os 

dados (Ferreira, 2012). Assim, coube aos participantes desta investigação a decisão de 

participarem, através da assinatura do consentimento informado. É importante referir que, em 

todos os questionários foi salvaguardada a sua identidade, ou seja, foram de carácter anónimo 
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e confidencial. Foi assegurada, também, a sua integridade, promovendo-lhes bem-estar e 

respeitados os seus valores e crenças. 

Quanto aos pedidos de autorização aos dirigentes das estruturas residenciais para idosos para 

autorização da realização do estudo (Anexo D), estes foram realizados numa primeira fase. 

Posteriormente, os dirigentes assinaram as autorizações para a realização do estudo (Anexo 

E). 

2.3. Tratamento estatístico dos dados 

Embora ainda não muito usual, algumas estruturas residenciais para idosos têm-se dedicado à 

medição e avaliação do grau de satisfação, tanto no que respeita aos seus colaboradores, como 

aos seus clientes, através da linha da implementação do Manual de Gestão de Qualidade. No 

entanto, surgem dificuldades sobre como usar esses dados para melhorar o desempenho na 

prestação dos serviços dessas organizações, bem como otimizar a satisfação dos clientes. 

Neste estudo de investigação, o tratamento dos dados para a análise quantitativa foi efetuado 

através do programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

20 e Excel (versão 2010), com apresentação em tabelas dos seguintes elementos: o número de 

sujeitos (frequência absoluta), que optou por cada uma das respostas e a percentagem 

correspondente (frequência relativa) para cada uma das respostas.  

Para a elaboração desta etapa, utilizou-se a estatística descritiva, em que o principal objetivo é 

caracterizar, sendo um procedimento que se propõe apresentar a fotografia do grupo estudado 

relativamente a determinado número de variável (J. Ribeiro, 2007). 

Deste modo, aplicou-se a estatística descritiva, através das seguintes medidas de tendência 

central, a média, a moda e a mediana. Segundo J. Ribeiro (2007), a moda é a medida mais 

pobre de tendência central, sendo o valor que ocorre mais frequentemente numa distribuição, 

e é adequado quando se trata de varáveis normais. Já a mediana é o valor que divide a 

população em duas partes iguais. 

Para dar respostas às hipóteses equacionadas, utilizou-se a estatística inferencial, onde foram 

utilizados os testes estatísticos paramétricos ou não paramétricos, de acordo com os 

pressupostos da normalidade. Para J. Ribeiro (2007), a estatística paramétrica assume que os 
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valores se distribuem normalmente, ou seja, em curva, tipo sino, com uma altura apropriada e 

simétrica. Se a distribuição de valores não se fizer desta forma deve-se recorrer à estatística 

não paramétrica. A distribuição normal da estatística paramétrica só se aplica quando se trata 

de variáveis intervalares. Nos casos em que as variáveis são apenas nominais ou ordinais, a 

estatística adequada é a não paramétrica.  

Para a presente análise, recorreu-se à estatística não paramétrica, uma vez que os dados não 

seguiram os pressupostos da normalidade. Os testes para analisar as diferenças das médias 

foram o Mann-Whitney e o Kruskal-Wallis. Para analisar a correlação entre as dimensões e as 

variáveis, recorreu-se à correlação de Spermans’rho. 
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CAPÍTULO III  

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
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3.1. Caracterização da população respeitante aos colaboradores 

3.1.1. Caracterização sociodemográfica 

Nesta secção, pretende-se caracterizar a população, em termos de dados sociodemográficos 

dos colaboradores, das estruturas residenciais do estudo.  

Assim, pode-se inferir, a partir da Tabela 26, que, dos 203 colaboradores inquiridos, 

praticamente todos são do género feminino (98,0%).   

No que se refere à sua idade, estes têm uma média de 41,78 anos, com um desvio padrão de 

11,07 anos. Classificando as idades dos colaboradores em três faixas, é possível verificar que, 

na totalidade, a faixa situada abaixo dos 40 anos de idade é a mais representada (39,2%), 

seguida pela faixa dos 40 aos 49 anos (37,3%) e, por último, a faixa etária menos representada 

(23,5%) é a dos colaboradores com 50 ou mais anos.  

Relativamente às habilitações literárias dos colaboradores é de salientar que, na sua maioria, 

possuem o ensino secundário (27,2%), o 3º ciclo do ensino básico (20,8%) ou o 2º ciclo do 

ensino básico (20,8%). Há, no entanto, uma minoria que apenas possui o 1º ciclo do ensino 

básico (17,8%) ou não sabe ler e/ou escrever (1,0%) e, na outra extremidade, 12,4% dos 

colaboradores possui o ensino superior (12,4%).  

Quanto ao estado civil, pode observar-se que o mais representativo é o de casado(a) (68,3%), 

seguido de solteiro(a) (16,3%). Apenas 15,3% tem um estado civil diferente dos atrás 

referidos, destes 4,5% encontram-se em união de facto, 5,4% divorciados e os restantes 

(5,4%) viúvos.  

Saliente-se o facto de 79,8% dos colaboradores terem filhos. 
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Tabela 26. 

Dados sociodemográficos dos colaboradores em estudo 

 N % 

Género   

        Feminino 199 98,0 

        Masculino 4 2,0 

Classe etária   

        Menos de 40 anos 80 39,2 

       40 - 49 anos 76 37,3 

       50 ou + anos 48 23,5 

Habilitações literárias   

       Não sabe ler e/ou escrever 2 1,0 

       1º Ciclo do Ensino Básico 36 17,8 

       2º Ciclo do Ensino Básico 42 20,8 

       3º Ciclo do Ensino Básico 42 20,8 

       Ensino Secundário 55 27,2 

       Ensino Superior 25 12,4 

Estado civil   

       Solteiro(a) 33 16,3 

       Casado(a) 138 68,3 

       União de facto 9 4,5 

       Divorciado 11 5,4 

       Viúvo 11 5,4 

Tem filhos?   

       Sim 162 79,8 

       Não 41 20,2 

3.1.2. Caracterização das variáveis relacionadas com a organização 

De seguida, pretende-se caracterizar a relação entre o colaborador e a organização onde está 

inserido, referindo há quanto tempo mantém um vínculo com a organização, qual o 

vencimento mensal, qual o tipo de vínculo, qual o horário semanal e tipo de horário, aferir 

qual a principal razão que o levou a estabelecer o vínculo com a organização e se este 

acumula, ou não, funções fora da organização. 

A partir da Tabela 27 é possível constatar que cerca de 37,9% dos colaboradores em estudo 

possui um vínculo com a organização em que está inserido há mais de 10 anos, 33,9% um 

vínculo entre os 5 e 10 anos e 28,2% há menos de 5 anos.  

No que se refere ao vencimento mensal auferido, 48,0% aufere um vencimento inferior a 

500€ e 50,0% entre os 500€ e os 1000€. Apenas um número muito residual (2,0%) aufere um 

vencimento superior a 1000€. 
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Praticamente todos os colaboradores possuem um contrato com a organização em que se 

encontram, sendo este maioritariamente sem termo (73,5%). Dos contratos com termo, pode 

inferir-se a partir da Tabela 27 que 16,4% é a termo certo e 5,8% a termo incerto. De notar 

que apenas 1,1% dos colaboradores se encontra em regime de prestação de serviços e 3,2% 

possui outro tipo de vínculo.  

A maior parte dos colaboradores (52,9%) tem um horário semanal que oscila entre as 35 e as 

39 horas, verificando-se, ainda, que 34,3% tem um horário igual ou superior a 40 horas 

semanais. Constata-se, no entanto, que uma pequena percentagem dos colaboradores 

inquiridos (12,7%) tem um horário inferior a 10 horas semanais. No que se refere ao tipo de 

horário, a maior parte dos inquiridos trabalha por turnos (61,1%), sendo que os restantes 

(38,9%) têm um horário fixo.  

Quando questionados sobre qual a principal razão que os levou a ingressar na organização, a 

maioria alegou o interesse e gosto pela área (54,8%), ou porque se tratava da sua única 

hipótese de emprego (23,9%). No entanto, verificou-se que, para 10,2% dos colaboradores, 

deveu-se ao facto de terem experiência profissional ou conhecimento na área e, para 11,2%, 

tratou-se de uma questão de acessibilidade.  

A maioria dos colaboradores não acumula qualquer tipo de funções fora da sua organização, o 

que não é o caso de 13,6% dos colaboradores, que refere acumular funções fora da 

organização. 
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Tabela 27. 

Dados relativos à relação entre o colaborador e a organização onde este se insere 

 N % 

Permanência na organização 

        Há menos de 5 anos 49 28,2 

        Entre 5 e 10 anos 59 33,9 

        Há 10 ou mais anos 66 37,9 

Vencimento mensal 

        Menos de 500 € 98 48,0 

        500 – 999 €  102 50,0 

        1000 € ou superior 4 2,0 

Tipo de vínculo à estrutura residencial 

        Contrato sem Termo 139 73,5 

        Contrato com Termo certo 31 16,4 

        Contrato com Termo Incerto 11 5,8 

        Prestação de Serviços 2 1,1 

        Outro 6 3,2 

Horário semanal 

        Menos de 10 horas 26 12,7 

        Entre as 35 e as 39 horas 108 52,9 

        40 horas ou mais 70 34,3 

Tipo de horário 

        Fixo 79 38,9 

        Turnos 124 61,1 

Principal razão que o(a) levou a trabalhar nesta organização 

        Interesse e gosto pela área 108 54,8 

        Experiência profissional/conhecimento na área 20 10,2 

        Acessibilidade 22 11,2 

        Única hipótese de trabalho 47 23,9 

Acumula funções fora desta organização? 

        Sim 27 13,6 

        Não 172 86,4 

3.1.3. Avaliação do grau de satisfação 

No que se refere à dimensão “Contexto organizacional”, o grau de satisfação da generalidade 

dos colaboradores oscila entre os 3,78 e os 3,36 pontos de média, com a maior pontuação 

atribuída nos itens “1.5 – Instalações e equipamentos disponibilizados para o exercício da sua 

função” (3,78±0,8) e “1.1 – Prestígio, solidez e sustentabilidade futura da organização” 

(3,69±0,8) e o menor grau de satisfação a ser atribuído no item “1.3 – Oportunidades para a 

sua progressão na carreira” (3,36±0,9). Na dimensão “Cooperação e comunicação”, o maior 

grau de satisfação foi atribuído aos itens “2.5 - Informação e comunicação do seu desempenho 

por parte da chefia” (3,70±1,0) e “2.4 - Receção, acesso e partilha da informação necessária 

ao desempenho da sua função” (3,67±0,9) e o menor grau no item “2.2 - Ambiente de 
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trabalho sem conflitos” (3,21±0,8). E os itens da dimensão “Mudança e inovação” oscilam 

entre os 3,58 e os 3,21, com os itens associados a um maior grau de satisfação a serem o “3.3 

- Abertura e integração das sugestões dos colaboradores que visam melhorar o funcionamento 

da organização” (3,58±1,0) e o “3.1 - Formas de participação nas ações de melhoria e 

inovação na organização” (3,46±0,8) e o menos satisfatório, o item “3.2 - Promoção, estímulo 

e apoio à criatividade” (3,21±0,8). 

No que diz respeito à dimensão “Reconhecimento e recompensa”, os itens que apresentam o 

maior grau de satisfação são os itens “4.1 - Reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho 

realizado” (3,54±0,9) e “4.5 - Correção e justiça na avaliação do desempenho na sua função” 

(3,47±0,9) e o item com um menor grau de satisfação foi o “4.2 - Remuneração, regalias e 

benefícios, esforço e trabalho realizado” (3,11±0,8). Relativamente à dimensão “Relações 

com as chefias”, os graus de satisfação mais elevados foram atribuídos aos itens “5.2 - ” 

(3,77±0,9) e “5.1 - Orientação, apoio e cooperação da Chefia” (3,72±1,0) sendo, o mais baixo, 

atribuído ao item “5.3 - Participação na definição dos objetivos individuais a atingir” 

(3,69±0,9). E os itens da dimensão “Política e estratégia” oscilam entre os 3,56 e os 3,41, com 

os itens associados a um maior grau de satisfação a serem o “6.2 - Conhecimento do 

contributo da sua função para atingir os objetivos da organização” (3,56±0,8) e o “6.3 - 

Informação e comunicação dos resultados da organização” (3,48±0,8) e o menos satisfatório o 

item “6.1 - Informação, comunicação e disseminação da estratégia, políticas e objetivos da 

organização” (3,41±0,8). No que diz respeito à dimensão “Posto de trabalho”, os itens que 

apresentam o maior grau de satisfação são os itens “7.4 - Conhecimento sobre a sua função e 

o que a organização espera de si” (3,79±0,8) e “7.6 - Adequação e realismo dos objetivos 

individuais a atingir” (3,66±0,9) e o item com um menor grau de satisfação foi o “7.1 - Forma 

e participação dos colaboradores na tomada de decisão” (3,39±0,9). Por último, na dimensão 

“Qualidade”, os itens que apresentam o maior grau de satisfação são os itens “8.4 – Qualidade 

global e valor acrescentado para o cliente do serviço prestado pela organização” (3,64±0,8) e 

“8.3 - Prioridade dada pela organização ao princípio orientação para o cliente (avaliação de 

necessidades e expectativas, satisfação do cliente, envolvimento do cliente como parceiro 

ativo, …)” (3,61±0,8) e o item com um menor grau de satisfação foi o “8.1 - Informação, 

comunicação e disseminação da política e objetivos da qualidade” (3,50±0,7). 

Na generalidade, o grau de satisfação dos idosos apresentou uma média de 4,2 e um desvio 

padrão de 1,0. 
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Tabela 28. 

Média e desvio padrão dos itens do instrumento de medida de avaliação do grau de satisfação dos colaboradores 

 M dp 

1. Contexto organizacional 

1.1 – Prestígio, solidez e sustentabilidade futura da organização 3,69 0,8 

1.2 – Oportunidades e facilidades para o desenvolvimento das suas competências pessoais e  

         Profissionais 
3,63 0,9 

1.3 – Oportunidades para a sua progressão na carreira 3,36 0,9 

1.4 – Atividades extraprofissionais proporcionadas pela organização 3,53 1,0 

1.5 – Instalações e equipamentos disponibilizados para o exercício da sua função 3,78 0,8 

2. Cooperação e comunicação 

2.1 – Ajuda, colaboração e cooperação entre todos os colaboradores 3,46 0,8 

2.2 – Ambiente de trabalho sem conflitos 3,21 0,8 

2.3 – Promoção e estímulo do trabalho em equipa 3,58 1,0 

2.4 – Receção, acesso e partilha da informação necessária ao desempenho da sua função 3,67 0,9 

2.5 – Informação e comunicação do seu desempenho por parte da chefia 3,70 1,0 

3. Mudança e inovação 

3.1 – Formas de participação nas ações de melhoria e inovação na organização 3,46 0,8 

3.2 – Promoção, estímulo e apoio à criatividade 3,21 0,8 

3.3 – Abertura e integração das sugestões dos colaboradores que visam melhorar o funcionamento da  

         Organização 
3,58 1,0 

4. Reconhecimento e recompensa 

4.1 – Reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho realizado 3,54 0,9 

4.2 – Remuneração, regalias e benefícios, esforço e trabalho realizado 3,11 0,8 

4.3 – Promoção de igualdade de remuneração para funções iguais na organização 3,23 0,8 

4.4 – Remunerações praticadas na organização face às praticadas em organizações similares do setor 3,41 0,8 

4.5 – Correção e justiça na avaliação do desempenho na sua função 3,47 0,9 

5. Relações com as chefias 

5.1 – Orientação, apoio e cooperação da chefia 3,72 1,0 

5.2 – Capacidade de liderança e chefia do seu superior hierárquico 3,77 0,9 

5.3 – Participação na definição dos objetivos individuais a atingir 3,69 0,9 

6. Política e estratégia 

6.1 – Informação, comunicação e disseminação da estratégia, políticas e objetivos da organização 3,41 0,8 

6.2 – Conhecimento do contributo da sua função para atingir os objetivos da organização 3,56 0,8 

6.3 – Informação e comunicação dos resultados da organização 3,48 0,8 

7. Posto de trabalho 

7.1 – Forma e participação dos colaboradores na tomada de decisão 3,39 0,9 

7.2 – Autonomia para planear, executar e avaliar o seu trabalho 3,55 0,9 

7.3 – Realização pessoal e profissional com a função que desempenha 3,64 0,8 

7.4 – Conhecimento sobre a sua função e o que a organização espera de si 3,79 0,8 

7.5 – Ambiente, conforto e bem-estar físico do posto de trabalho 3,56 0,9 

7.6 – Adequação e realismo dos objetivos individuais a atingir 3,66 0,9 

8. Qualidade 

8.1 – Informação, comunicação e disseminação da política e objetivos da qualidade 3,50 0,7 

8.2 – Conhecimento do contributo da sua função para garantir e/ou atingir os objetivos da qualidade 3,58 0,8 

8.3 – Prioridade dada pela organização ao princípio orientação para o cliente (avaliação de neces- 

        sidades e expectativas, satisfação do cliente, envolvimento do cliente como parceiro ativo, …) 
3,61 0,8 

8.4 – Qualidade global e valor acrescentado para o cliente do serviço prestado pela organização 3,64 0,8 

9. Satisfação em geral com a organização 

9 – De uma forma geral, qual é o seu grau de satisfação com a organização? 3,94 0,8 
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Os valores obtidos por cada um dos elementos da escala, já convertidos para o intervalo de 0 a 

100, estão representados na Tabela 29, sendo possível inferir que, para a totalidade, as 

dimensões “5. Relações com as chefias” (68,14±22,3), “1. Contexto organizacional” 

(64,95±17,3) e “7. Posto de trabalho” (64,95±17,8) foram as mais valorizadas, sendo, a menos 

valorizada, a dimensão “4. Reconhecimento e recompensa” (58,75±18,0). 

Tabela 29. 

Valores obtidos nas dimensões do instrumento medida de avaliação do grau satisfação dos colaboradores 

Itens M Dp 

1. Contexto Organizacional 64,95 17,3 

2. Cooperação e comunicação 63,06 17,9 

3. Mudança e inovação 63,73 19,1 

4. Reconhecimento e recompensa 58,75 18,0 

5. Relações com as chefias 68,14 22,3 

6. Política e estratégia 62,05 17,8 

7. Posto de trabalho 64,95 17,8 

8. Qualidade 64,49 17,6 

De seguida, proceder-se-á à verificação das hipóteses anteriormente formuladas e à análise do 

grau de satisfação dos colaboradores relativamente às variáveis sociodemográficas e 

profissionais. 

Começar-se-á por aferir se as variáveis sociodemográficas (idade, género, estado civil e 

habilitações literárias) influenciam as dimensões da satisfação dos colaboradores, seguindo-se 

análise semelhante relativamente às variáveis profissionais, isto é, os anos de serviço, se o 

vencimento, o tipo de vínculo e a razão que o levou a trabalhar na organização influenciam, 

ou não, a sua satisfação. 

Numa primeira instância, verificar-se-á qual o tipo de testes a aplicar sobre as variáveis que 

representam as dimensões da Escala de Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores, 

se testes paramétricos ou não paramétricos. Para tal, é necessário verificar os pressupostos dos 

testes estatísticos paramétricos, nomeadamente, através da aplicação do teste de Kolmogorov-

Smirnov, com correção de Lilliefors, para análise da normalidade da distribuição e o teste de 

Levene, para a homogeneidade da variância (Marôco, 2011). 

Aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov (Tabela 30), verificou-se que, todos os índices 

seguem uma distribuição não normal (p<0,001), pelo que deverão ser utilizados testes não 

paramétricos. 
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Tabela 30. 

Teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors dos componentes da Escala de Avaliação do Grau de 

Satisfação dos Colaboradores 

Escala de Avaliação do Grau de Satisfação KS P 

1. Contexto organizacional 0,124 <0,001 

2. Cooperação e comunicação 0,115 <0,001 

3. Mudança e inovação 0,180 <0,001 

4. Reconhecimento e recompensa 0,123 <0,001 

5. Relações com as chefias 0,164 <0,001 

6. Política e estratégia 0,211 <0,001 

7. Posto de trabalho 0,112 <0,001 

8. Qualidade 0,173 <0,001 

3.1.3.1. Existência de diferenças entre as dimensões da satisfação dos 

colaboradores e as variáveis sociodemográficas 

Neste ponto, pretende-se aferir se a H1 é, ou não, suportada. 

H1: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos colaboradores e as 

variáveis sociodemográficas (idade, sexo, estado civil e habilitações literárias). 

Como se pode constatar pela caracterização sociodemográfica, praticamente todos os 

colaboradores inquiridos (98%) são do género feminino, pelo que, só serão verificadas as 

influências da idade, estado civil e habilitações literárias. 

a) Existência de diferenças entre as dimensões da satisfação dos colaboradores e a 

idade 

Os resultados da correlação de Spearman, entre as dimensões da satisfação dos colaboradores 

e a sua idade (Tabela 31), permitem-nos constatar que não existe relação entre a idade e as 

dimensões da satisfação (p>0,05). 

Tabela 31.  

Correlação de Spearman das dimensões da satisfação dos colaboradores relativamente à sua idade 

Itens N  (rho) P 

1. Contexto organizacional 

201 

-0,061 0,391 

2. Cooperação e comunicação 0,053 0,458 

3. Mudança e inovação -0,016 0,827 

4. Reconhecimento e recompensa -0,075 0,288 

5. Relações com as chefias 0,000 0,995 

6. Política e estratégia -0,061 0,387 

7. Posto de trabalho -0,095 0,179 

8. Qualidade -0,029 0,682 



Capítulo III – Apresentação e Análise dos Resultados 

 

117 

Pode, então, concluir-se que a idade não influencia as dimensões da satisfação dos 

colaboradores.  

b) Influência do estado civil nas dimensões da satisfação dos colaboradores 

O estado civil é outra das características sociodemográficas que se pretende indagar se 

influencia as dimensões da satisfação dos colaboradores. Através do teste de Kruskal-Wallis 

(Tabela 32), pode inferir-se que, na dimensão “Contexto organizacional”, existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os vários grupos de colaboradores (
2

KW=12,575; 

p=0,014), com os colaboradores casados a apresentar maiores índices de satisfação. 

Tabela 32. 

Diferenças no grau de satisfação dos colaboradores relativamente ao seu estado civil (teste de Kruskal-Wallis) 

Itens 

Solteiro 

(N=33) 

Casado 

(N=138) 

União Facto 

(N=9) 

Divorciado 

(N=11) 

Viúvo 

(N=11) 
2

KW p 
Média 

Ordens 

Média 

Ordens 

Média 

Ordens 

Média 

Ordens 
Média Ordens 

1. Contexto organizacional 80,52 110,50 64,33 81,73 101,68 12,575 0,014 

2. Cooperação e comunicação 85,33 107,69 67,78 100,55 100,91 7,172 0,127 

3. Mudança e inovação 88,55 106,61 70,78 92,45 110,50 5,935 0,204 

4. Reconhecimento e recompensa 94,29 107,08 78,61 78,05 95,27 5,142 0,273 

5. Relações com as chefias 88,55 106,50 71,50 115,23 88,45 6,425 0,170 

6. Política e estratégia 96,14 104,72 73,83 104,32 97,05 2,997 0,558 

7. Posto de trabalho 93,23 104,88 82,39 100,18 100,82 2,124 0,713 

8. Qualidade 96,45 105,42 63,72 96,14 103,77 4,943 0,293 

Pode, então, concluir-se que existem diferenças no grau de satisfação dos colaboradores 

relativamente ao seu estado civil, mas apenas parcialmente, pois estas só se verificam na 

dimensão “Contexto organizacional”.  

c) Influência das habilitações literárias dos colaboradores nas dimensões da sua 

satisfação 

No que se refere à influência que as habilitações literárias dos colaboradores têm nas 

dimensões da sua satisfação, aplicando o teste de Kruskal-Wallis (Tabela 33), é possível 

constatar a inexistência de diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos de 

colaboradores (p>0,05). 
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Tabela 33. 

Diferenças no grau de satisfação dos colaboradores relativamente às suas habilitações literárias (teste de 

Kruskal-Wallis) 

  Itens 

1º ciclo do  

Ensino básico 

(N=36) 

2º ciclo do 

Ensino básico 

(N=42) 

3º ciclo do 

Ensino básico 

(N=42) 

Ensino 

secundário 

(N=55) 

Ensino 

superior 

(N=25) 2
KW p 

Média Ordens Média Ordens Média Ordens Média Ordens Média Ordens 

  1. Contexto organizacional 98,26 96,75 94,79 104,59 110,62 1,698 0,791 

  2. Cooperação e comunicação 120,65 102,94 86,06 97,48 98,28 7,342 0,119 

  3. Mudança e inovação 111,10 105,26 92,20 96,33 100,36 2,756 0,599 

  4. Reconhecimento e   

    Recompensa 
110,33 112,27 89,48 87,76 113,10 8,317 0,081 

  5. Relações com as chefias 115,65 97,24 91,69 98,59 103,16 3,846 0,427 

  6. Política e estratégia 101,82 103,75 89,44 97,60 118,10 4,420 0,352 

  7. Posto de trabalho 104,97 96,10 88,30 99,98 123,10 6,231 0,183 

  8. Qualidade 113,08 99,82 86,50 100,65 106,72 4,645 0,326 

Pode, então, concluir-se que não existem diferenças no grau de satisfação dos colaboradores 

relativamente às suas habilitações literárias.  

No que se refere à primeira hipótese de investigação, é possível responder que esta não é 

suportada, ou muito marginalmente, pois só se verificaram diferenças numa das dimensões 

(Contexto organizacional) de apenas uma das variáveis sociodemográficas (estado civil). 

3.1.3.2. Existência de diferenças entre as dimensões da satisfação dos 

colaboradores e as variáveis profissionais 

O objetivo deste ponto consiste em tentar dar resposta à H2 de investigação. 

H2: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos colaboradores e as 

variáveis profissionais (tempo de serviço, vencimento, tipo de vínculo, razão que o(a) 

levou a trabalhar na organização). 

d) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos 

colaboradores e o seu tempo de serviço. 

Os resultados da correlação de Spearman, entre as dimensões da satisfação dos colaboradores 

e o seu tempo de serviço (Tabela 34), permitem-nos inferir que existe significância estatística 

(p<0,05) em seis das oito dimensões das satisfação dos colaboradores, sendo, as exceções, os 

domínios “Cooperação e comunicação” (=-0,040; p=0,597) e “Qualidade” (=-0,112; 

p=0,140). Pode, então, inferir-se, no que concerne ao tempo de serviço dos colaboradores, que 
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este tem influência nas dimensões “Contexto organizacional” (=-0,152; p=0,046), “Mudança 

e inovação” (=-0,162; p=0,033), “Reconhecimento e recompensa” (=-0,196; p=0,009), 

“Relações com as chefias” (=-0,158; p=0,037), “Política e estratégia” (=-0,205; p=0,007) e 

“Posto de trabalho” (=-0,159; p=0,037). 

Tabela 34. 

Correlação de Spearman das dimensões da satisfação dos colaboradores relativamente aos seus anos de serviço 

Itens N  (rho) p 

1. Contexto organizacional 

174 

-0,152     0,046    

2. Cooperação e comunicação -0,040     0,597    

3. Mudança e inovação -0,162     0,033    

4. Reconhecimento e recompensa -0,196     0,009    

5. Relações com as chefias -0,158     0,037    

6. Política e estratégia -0,205     0,007    

7. Posto de trabalho -0,159     0,037    

8. Qualidade -0,112     0,140    

De notar que esta correlação é negativa para as dimensões referidas, isto é, a satisfação dos 

colaboradores diminui com o aumento dos anos de serviço.  

e) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos 

colaboradores e o seu vencimento 

Os resultados da correlação de Spearman, entre as dimensões da satisfação dos colaboradores 

e o seu vencimento (Tabela 35), permite-nos constatar que existe significância estatística 

(p<0,05) em cinco das oito dimensões das satisfação dos colaboradores. Pode, então, inferir-

se que, no que concerne ao vencimento dos colaboradores, este tem influência nas dimensões 

“Reconhecimento e recompensa” (=0,170; p=0,015), “Relações com as chefias” (=0,254; 

p<0,001), “Política e estratégia” (=0,160; p=0,022), “Posto de trabalho” (=0,193; p=0,006) 

e “Qualidade” (=0,200; p=0,004). As exceções correspondem aos domínios “Contexto 

organizacional” (=0,077; p=0,273), “Cooperação e comunicação” (=0,129; p=0,066) e 

“Mudança e inovação” (=0,135; p=0,055).  
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Tabela 35. 

Correlação de Spearman das dimensões da satisfação dos colaboradores relativamente ao seu vencimento 

  Itens N  (rho) p 

  1. Contexto organizacional 

204 

0,077  0,273    

  2. Cooperação e comunicação 0,129  0,066    

  3. Mudança e inovação 0,135  0,055    

  4. Reconhecimento e recompensa 0,170  0,015    

  5. Relações com as chefias 0,254 <0,001    

  6. Política e estratégia 0,160  0,022    

  7. Posto de trabalho 0,193  0,006    

  8. Qualidade 0,200  0,004    

De referir que se trata de uma correlação positiva para as dimensões aludidas, i.e., a satisfação 

dos colaboradores aumenta com o aumento do seu vencimento.  

f) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos 

colaboradores e o seu tipo de vínculo com a organização 

No que se refere à influência que o tipo de vínculo tem sobre as dimensões da satisfação dos 

colaboradores, consideram-se, apenas, três tipos de vínculos (contrato sem termo, com termo 

e com termo incerto), uma vez que só existem dois colaboradores em prestação de serviços e 

seis com outro tipo de vínculo. Aplicado o teste de Kruskal-Wallis (Tabela 36) pode 

comprovar-se a inexistência de diferenças estatisticamente significativas entre os vários 

grupos de colaboradores (p<0,05), em todas as dimensões da satisfação dos colaboradores. 

Tabela 36. 

Diferenças no grau de satisfação dos colaboradores relativamente ao seu tipo de vínculo (teste Kruskal-Wallis)  

   Itens 

Contrato sem 

termo 

(N=139) 

Contrato com 

termo 

(N=31) 

Contrato com 

termo incerto 

(N=11) 
2

KW p 

Média Ordens Média Ordens Média Ordens 

1. Contexto organizacional 88,06 98,31 107,55  2,165     0,339    

2. Cooperação e comunicação 93,38 82,42 85,05  1,283     0,526    

3. Mudança e inovação 88,98 100,19 90,64  1,217     0,544    

4. Reconhecimento e recompensa 89,56 91,68 107,27  1,200     0,549    

5. Relações com as chefias 90,94 90,58 92,95  0,018     0,991    

6. Política e estratégia 90,92 89,95 94,91  0,080     0,961    

7. Posto de trabalho 88,64 93,92 112,59  2,277     0,320    

8. Qualidade 92,96 83,05 88,59  0,978     0,613    

Pode, então, inferir-se que o tipo de vínculo não influencia as dimensões da satisfação dos 

colaboradores.  
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g) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos 

colaboradores e a razão que os levaram a trabalhar na organização 

Pretendeu-se, também, aferir a existência de diferenças significativas entre as dimensões da 

satisfação dos colaboradores e a razão que os levou a trabalhar na organização. Aplicando o 

teste de Kruskal-Wallis (Tabela 37), pode observar-se que as dimensões “Mudança e 

inovação” (
2

KW=13,387; p=0,004) e “Posto de trabalho” (
2

KW=7,972; p=0,047) 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos de 

colaboradores, que revelaram ter ingressado na organização, principalmente por 

demonstrarem interesse na área e apresentarem os maiores índices de satisfação e os que 

referiram que a razão se deveu a questões de acessibilidade, apresentaram os menores índices 

de satisfação. 

Tabela 37. 

Diferenças no grau de satisfação dos colaboradores relativamente à razão que os levou a trabalhar na 

organização (teste de Kruskal-Wallis) 

Itens 

Interesse 

pela área 

(N=108) 

Experiência 

profissional/ 

conhecimento 

na área 

(N=20) 

Acessibilidade 

(N=22) 

Única hipótese 

de trabalho 

(N=47) 2
KW p 

Média 

Ordens 

Média  

Ordens 

Média 

 Ordens 

Média  

Ordens 

1. Contexto organizacional 108,11 92,05 81,05 89,44 6,639 0,084 

2. Cooperação e comunicação 106,03 91,28 81,86 94,15 4,404 0,221 

3. Mudança e inovação 111,35 94,03 72,09 85,33 13,387 0,004 

4. Reconhecimento e recompensa 105,35 83,63 94,27 93,16 3,512 0,319 

5. Relações com as chefias 106,92 87,50 79,75 94,71 5,923 0,115 

6. Política e estratégia 104,01 107,20 88,25 89,02 3,717 0,294 

7. Posto de trabalho 109,08 88,93 80,25 88,89 7,972 0,047 

8. Qualidade 108,07 88,95 82,36 90,22 6,631 0,085 

Face aos resultados obtidos relativamente à existência de diferenças significativas entre as 

várias dimensões da satisfação dos colaboradores e as variáveis profissionais (anos de serviço, 

vencimento, tipo de vínculo e razão que o(a) levou a trabalhar na organização) é possível 

inferir que a H2 é suportada parcialmente. 
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3.2. Caracterização da população respeitante aos clientes 

3.2.1. Caracterização sociodemográfica 

Nesta secção, pretende-se caracterizar, em termos de dados sociodemográficos, os clientes 

deste estudo, que apresentam, apenas, 65 ou mais anos. Ainda nesta secção, irão ser referidos 

alguns dados relativos à forma como o cliente interage na estrutura residencial, bem como 

alguns dados referentes às suas atividades. 

Assim, pode-se inferir a partir da Tabela 38 que, dos 381 clientes inquiridos, 73,0% são do 

género feminino e 27,0% são do género masculino, verificando-se, assim, uma maior 

percentagem de clientes do género feminino.  

No que se refere à idade, a média é de 83,92 anos, com um desvio padrão de 6,991. 

Enquadrada a idade dos clientes em três faixas etárias é possível verificar-se que a faixa 

situada entre os 65 e os 74 anos é a menos representada (10,2%), sendo a mais representada a 

dos 85 ou mais anos (51,4%), seguida dos 75 aos 84 anos (38,3%).  

Relativamente à escolaridade dos inquiridos, metade (50,7%) não sabe ler e/ou escrever. A 

quase totalidade dos restantes (45,7%) possui o 1º ciclo do ensino básico ou equivalente. 

Apenas 3,6% possui o 2º ciclo do ensino básico ou superior, com 1,0% a terem concluído o 3º 

ciclo do ensino básico e 0,8%, o ensino secundário. Nenhum dos elementos possui 

habilitações literárias de nível superior.  

Quanto ao estado civil, pode constatar-se que o mais representativo é o de viúvo(a) (62,5%), 

seguido de solteiro(a) (18,9%) e de casado(a) (15,0%). Apenas 3,7% são divorciados(as).  
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Tabela 38. 

Dados sociodemográficos dos clientes em estudo 

 N % 

Género   

        Feminino 278 73,0 

        Masculino 103 27,0 

Classe etária   

        65 - 74 anos 39 10,2 

        75 - 84 anos 146 38,3 

        85 ou + anos 196 51,4 

Habilitações literárias   

        Não sabe ler e/ou escrever 193 50,7 

        1º Ciclo do Ensino Básico 174 45,7 

        2º Ciclo do Ensino Básico 7 1,8 

        3º Ciclo do Ensino Básico 4 1,0 

        Ensino Secundário 3 0,8 

        Ensino Superior 0 0 

Estado civil   

        Solteiro(a) 72 18,9 

        Casado(a) 57 15,0 

        Divorciado 14 3,7 

        Viúvo 238 62,5 

3.2.2. Caracterização das variáveis relacionadas com a organização 

De seguida, pretende-se caracterizar a estrutura residencial onde se encontravam os clientes, 

nomeadamente, há quanto tempo aí residem, se recebem regularmente visitas de familiares ou 

amigos, bem como a frequência dessas visitas, a razão de ali residirem, de quem partiu a 

iniciativa e tentar percecionar como decorreu o acolhimento inicial, isto é, a admissão e 

integração na estrutura residencial. 

No que se refere ao tempo que os clientes em estudo vivem na atual estrutura residencial, 

pode constatar-se, na Tabela 39, que 31% habita a atual estrutura residencial há 12 ou menos 

meses, o grupo mais representativo é o que está associado aos clientes que vivem na estrutura 

residencial na faixa dos 12 meses e os 60 meses (42,5%), sendo, o menos representado, os que 

vivem na estrutura residencial há mais de 60 meses (5 anos), com 26,5%. No que se refere às 

visitas aos clientes, 82,2% dos casos recebem visitas frequentes por parte dos seus familiares, 

tendo essas visitas em 94,6% dos casos uma frequência, em média, semanal. Já no que se 

refere a visitas por parte de amigos, 71,7% alega receber frequentemente visitas, 

maioritariamente, com frequência semanal (95,2%). A principal razão para o ingresso foi por 
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residirem sozinhos (68%) ou por se sentirem fisicamente incapacitados (24,9%). Apenas 1% 

por incapacidade cognitiva e 0,8% por falta de condições domiciliárias. A iniciativa para o 

seu ingresso partiu, na sua grande maioria, dos familiares (71,9%) ou do próprio (22,3%).  

Questionados acerca da forma como decorreu o acolhimento, nomeadamente a admissão e 

integração, a maioria referiu ter decorrido bem (64,8%) ou muito bem (32%), tendo sido 

residuais as restantes respostas (3,2%). 

Tabela 39.  

Dados relativos à interação do cliente com a estrutura residencial 

 N % 

Permanência na organização 

        Há 12 ou menos meses 118 31,0 

        Entre 12 e 60 meses (5 anos) 162 42,5 

        Há mais de 60 meses (5 anos) 101 26,5 

Recebe regularmente visitas de familiares? 

        Não 68 17,8 

        Sim 313 82,2 

Se sim, quantas vezes por semana? 

        Uma vez por semana 296 94,6 

        Duas a três vezes por semana 10 3,2 

        Mais de três vezes por semana 7 2,2 

Recebe regularmente visitas de amigos? 

        Não 108 28,3 

        Sim 273 71,7 

Se sim, quantas vezes por semana? 

        Uma vez por semana 260 95,2 

        Duas a três vezes por semana 12 4,4 

        Mais de três vezes por semana 1 0,4 

Principal razão que o(a) levou a vir para esta organização 

        Por estar a viver sozinho 259 68,0 

        Por falta de condições domiciliárias 3 0,8 

        Por estar incapacitado cognitivamente 4 1,0 

        Por estar incapacitado fisicamente 95 24,9 

        Outras 20 5,2 

De quem partiu a iniciativa para vir para esta organização? 

        Própria 85 22,3 

        Familiares 274 71,9 

        Vizinhos/Amigos 11 2,9 

        Outros 11 2,9 

Acolhimento inicial (admissão e integração) 

        Muito Bom 122 32,0 

        Bom 247 64,8 

        Médio 11 2,9 

        Mau 0 0,0 

        Muito Mau 1 0,3 
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A Tabela 40 refere as atividades direcionadas para os clientes, 99% dos inquiridos tem 

conhecimento da sua existência, mas, apenas 69,5% participam nelas, embora 71,1% refiram 

gostar destas. Gostam, sobretudo, das de carácter lúdico como a música, leitura ou teatro, com 

59,6%. A manifestar preferência pelas de carácter social, como a participação em festas ou 

passeios, surgem 58,0%. Ligeiramente menos assinaladas, foram as atividades motoras, como 

a ginástica geriátrica (50,1%) e a realização de trabalhos manuais (38,6%). 

Tabela 40. 

Dados relativos às atividades existentes na estrutura residencial para o cliente 

 N % 

A organização planeia atividades culturais? 

        Não 4 1,0 

        Sim 377 99,0 

Participa?   

        Não 115 30,5 

        Sim 262 69,5 

Gosta das atividades que a organização realiza? 

Não 109 28,9 

Sim 268 71,1 

Quais as atividades que mais gosta? 

        Nível motor (ex: ginástica geriátrica, …) 191 50,1 

        Nível cognitivo (ex: trabalhos manuais, …) 147 38,6 

        Nível social (ex: participação em festas, passeios, …) 221 58,0 

        Nível lúdico (ex: música, teatro, leitura, …) 227 59,6 

3.2.3. Dependência nas atividades básicas de vida 

Como se pode constatar a partir da Tabela 41, praticamente todos os elementos são 

independentes no que se refere à alimentação. No que se refere a transferências, apesar de 

72,4% revelar independencia, pode constatar-se que existem 18,1% de idosos dependentes. 

Relativamente à higiene pessoal, a maior parte dos inquiridos revelou-se dependente (91,9%). 

Da mesma forma, praticamente todos, ou quase todos, se revelaram dependentes, precisando 

de algum tipo de ajuda no que se refere a tomar banho. Já relativamente à utilização da casa 

de banho, grande parte dos inquiridos (69,6%) revelou-se independente. Comportamento 

semelhante se verificou relativamente à mobilidade, com 71,4% a conseguir caminhar 50 

metros ou mais, sem ajuda ou supervisão.  

No que se refere a subir e descer escadas, mais de metade (54,6%) revelou-se independente, 

verificando-se, no entanto, 27,3% dependentes. De forma análoga à atividade anterior, 53,8% 
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revelou-se independente no acto de se vestir, verificando-se, no entanto, essa impossibilidade 

em 14,7% dos elementos. Cerca de dois terços dos elementos (66,9%) revelaram ter controlo 

intestinal, no entanto, 26,5% revelaram-se incontinentes ou com necessidade de utilizarem 

clisteres. Já no que se refere ao controlo urinário, apesar de 40,9% se revelarem 

independentes, 45,9% revelaram-se incontinentes ou algaliados, sendo incapazes de manusear 

a algália sozinhos. 

Tabela 41. 

Frequências do Índice de Barthel 

1 – Alimentação N % 

Independente 375 98,4 

Precisa de ajuda (para cortar os alimentos) 0 0,0 

Dependente 6 1,6 

2 – Transferências 

Independente 276 72,4 

Precisa de alguma ajuda 27 7,1 

Necessita de ajuda, mas consegue sentar-se sozinho 9 2,4 

Dependente, não tem equilíbrio sentado 69 18,1 

3 – Higiene pessoal 

Independente 42 11,0 

Dependente 350 91,9 

4 – Banho 

Toma banho sozinho (entra e sai do duche ou banheira sem ajuda) 31 8,1 
Dependente, precisa de alguma ajuda 339 89,0 

5 – Utilização da casa de banho 

Independente 265 69,6 

Precisa de alguma ajuda 37 9,7 
Dependente 79 20,7 

6 – Mobilidade 

Caminha 50m sem ajuda ou supervisão (pode usar ajudas técnicas) 272 71,4 

Caminha menos do que 50m, com ajuda de outra pessoa (física ou verbal) 27 7,1 

Independente em cadeira de rodas, pelo menos 50m 22 5,8 

Imóvel 60 15,7 

7 – Subir e descer escadas 

Independente, com ou sem ajudas técnicas 208 54,6 

Precisa de ajuda 69 18,1 

Dependente 104 27,3 

8 – Vestir 

Independente (incluindo botões, fechos e atacadores) 205 53,8 
Com ajuda 120 31,5 

Impossível 56 14,7 

9 – Controlo intestinal 

Controla perfeitamente, sem acidentes, podendo fazer uso de supositório ou similar 255 66,9 

Acidente ocasional (máximo uma vez por semana) 25 6,6 

Incontinente ou precisa de uso de clisteres 101 26,5 

10 – Controlo urinário 

Independente 156 40,9 

Acidente ocasional (máximo uma vez por semana) 50 13,1 
Incontinente ou algaliado sendo incapaz de manejar a algália sozinho 175 45,9 
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 A classificação de dependência, de acordo com os intervalos adotados, pode ser verificada a 

partir da Tabela 42, sendo possível constatar que o grupo mais representativo (58,8%) é o dos 

clientes com uma moderada dependência, seguido do grupo com uma grave dependência 

(18,6%) e com dependência total (13,9%). Já os menos representativos são os de 

independência total (5,5%) e com uma muito leve dependência (3,1%). 

Tabela 42. 

Classificação de dependência segundo o Índice de Barthel 

    Itens N % 

Dependência total (0-20) 53 13,9 

Grave dependência (21-60) 71 18,6 

Moderada dependência (61-90) 224 58,8 

Muito leve dependência (91-99) 12 3,1 

Independência (100) 21 5,5 

De seguida, proceder-se-á à verificação das hipóteses formuladas na metodologia, isto é, à 

análise do grau de dependência dos clientes relativamente às variáveis sociodemográficas e 

profissionais. 

3.2.3.1. Existência de diferenças entre a avaliação da dependência dos clientes 

e as variáveis sociodemográficas 

Esta secção prende-se com a avaliação da existência de diferenças significativas entre a 

dependência e as variáveis sociodemográficas dos clientes (idade, género e habilitações 

literárias) e pretende dar resposta à H3 de investigação.  

H3: Existem diferenças significativas entre a dependência e as variáveis sociodemográficas 

dos clientes (idade, género e escolaridade) 

a) Existência de diferenças significativas entre a classificação de dependência dos 

clientes e o seu género 

Aplicou-se o teste do qui-quadrado, onde se constatou que os dois grupos de clientes não 

apresentavam diferenças estatisticamente significativas no que concerne à classificação da sua 

dependência. Apesar das diferenças não serem significativas pode inferir-se, através da Tabela 

43, uma maior percentagem de clientes do género feminino com uma grave dependência 
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(20,9% vs. 12,6%) e uma maior percentagem do género masculino classificado como 

independente (9,7% vs. 4,0%).  

Tabela 43. 

Classificação de dependência dos clientes relativamente ao género (teste do qui-quadrado) 

    Itens 
Feminino Masculino 

2 p 
N % N % 

Dependência total (0-20) 38 13,7 15 14,6 

8,083 0,089 

Grave dependência (21-60) 58 20,9 13 12,6 

Moderada dependência (61-90) 161 57,9 63 61,2 

Muito leve dependência (91-99) 10 3,6 2 1,9 

Independência (100) 11 4,0 10 9,7 

Assim, podemos concluir que não existem diferenças significativas entre a dependência e o 

género. 

b) Existência de diferenças significativas entre a classificação de dependência dos 

clientes e a sua idade 

Aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov, verificou-se que a variável idade segue uma 

distribuição não normal (KS=0,087; p<0,001), pelo que utilizamos o teste de Kruskal-Wallis, 

não paramétrico, para aferir a existência de diferenças significativas entre a classificação de 

dependência dos clientes e a sua idade. Após a aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Tabela 

44), pode comprovar-se a inexistência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

vários grupos de clientes (
2

KW=4,952; p=0,175). 

Tabela 44. 

Relação da idade dos clientes com o seu grau de dependência (teste de Kruskal-Wallis) 

    Itens 

Idade 

2
KW p 

N 
Média de 

ordens 

Dependência total (0-20) 53 197,70 

4,952 0,175 

Grave dependência (21-60) 71 196,68 

Moderada dependência (61-90) 224 172,30 

Muito leve dependência (91-99) 12 161,88 

Independência (100) 53 197,70 
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c) Existência de diferenças significativas entre a classificação de dependência dos 

clientes e as suas habilitações literárias 

Após a aplicação do teste do qui-quadrado, constatou-se que os dois grupos não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (
2
=4,867; p=0,772) no que concerne à classificação 

da sua dependência (Tabela 45). 

Tabela 45. 

Classificação de dependência dos clientes relativamente às suas habilitações literárias (teste do qui-quadrado) 

    Itens 

Há 12 ou menos 

meses 

Entre 12 e 60 

meses (5 anos) 

Há mais de 60 

meses (5 anos) 2 p 

N % N % N % 

Dependência total (0-20) 28 14,5 23 13,2 2 14,3 

4,867 0,772 

Grave dependência (21-60) 38 19,7 30 17,2 3 21,4 

Moderada dependência (61-90) 114 59,1 104 59,8 6 42,9 

Muito leve dependência (91-99) 5 2,6 6 3,4 1 7,1 

Independência (100) 8 4,1% 11 6,3 2 14,3 

Assim, pode concluir-se que a H3 de investigação é não suportada. 

3.2.3.2. Existência de diferenças entre a avaliação da dependência dos 

colaboradores e as variáveis relacionadas com estes na organização 

A H4 de investigação prende-se com a aferição da existência de diferenças significativas entre 

a dependência dos clientes e as variáveis relacionadas com estes na organização. 

H4: Existem diferenças significativas entre a dependência dos clientes e as variáveis 

relacionadas com o cliente na organização (permanência na organização, de quem partiu 

a iniciativa para ir para a organização, razão principal que levou o cliente a ir para a 

organização e participação nas atividades culturais). 

a) Existência de diferenças entre a dependência dos clientes e a permanência na 

organização 

Após a aplicação do teste do qui-quadrado, constatou-se não haver diferenças estatisticamente 

significativas quando foram considerados três grupos associados à permanência na 

organização (
2
=8,823; p=0,357) - tempo de permanência inferior a 12 meses, entre 12 e 60 

meses e superior a 60 meses (Tabela 46).  
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Tabela 46. 

Classificação de dependência relativamente ao tempo de permanência na organização (teste do qui-quadrado) 

    Itens 

Há 12 ou menos 

meses 

Entre 12 e 60 meses 

(5 anos) 

Há mais de 60 

meses (5 anos) 2 P 

N % N % N % 

Dependência total (0-20) 19 16,1 21 13,0 13 12,9 

8,823 0,357 

Grave dependência (21-60) 14 11,9 31 19,1 26 25,7 

Moderada dependência (61-90) 77 65,3 93 57,4 54 53,5 

Muito leve dependência (91-99) 3 2,5 6 3,7 3 3,0 

Independência (100) 5 4,2 11 6,8 5 5,0 

b) Existência de diferenças entre a dependência dos clientes e de quem partiu a 

iniciativa para ir para a organização 

Após a aplicação do teste do qui-quadrado, constatou-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os quatro grupos associados de quem partiu a iniciativa do ingresso na 

estrutura residencial (
2
=21,220; p=0,047). Como se pode verificar na Tabela 47, quando a 

iniciativa parte dos familiares, regra geral, os níveis de dependência são superiores, 

comparativamente quando a iniciativa parte do próprio. 

Tabela 47. 

Classificação de dependência do cliente relativamente a de quem partiu a iniciativa para o cliente ingressar na 

estrutura residencial (teste do qui-quadrado) 

Itens 
Própria Familiares 

Vizinhos/ 

Amigos 
Outros 

2 p 

N % N % N % N % 

Dependência total (0-20) 6 7,1 43 15,7 1 9,1 3 27,3 

21,220 0,047 

Grave dependência (21-60) 19 22,4 47 17,2 3 27,3 2 18,2 

Moderada dependência (61-90) 46 54,1 168 61,3 6 54,5 4 36,4 

Muito leve dependência (91-99) 6 7,1 6 2,2 0 0,0 0 0,0 

Independência (100) 8 9,4 10 3,6 1 9,1 2 18,2 

c) Existência de diferenças entre a dependência dos clientes e a razão principal que 

levou o cliente a ir para a organização 

Após a aplicação do teste do qui-quadrado, constatou-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os cinco grupos associados à principal razão do ingresso na estrutura 

residencial (
2
=55,307; p<0,001). Como seria expectável, os que alegaram, como principal 

razão de ingresso na estrutura residencial, o facto de estarem incapacitados fisicamente, 

estiveram associados a uma maior dependência e os que alegaram o facto de estarem a viver 

sozinhos, mostraram-se associados a uma menor dependência (Tabela 48). 
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Tabela 48. 

Classificação de dependência do cliente relativamente à razão principal que o levou a ingressar na organização 

(teste do qui-quadrado) 

    Itens 

Por estar a 

viver sozinho 

Por falta de 

condições 

domiciliárias 

Por estar 

incapacitado 

cognitivamente 

Por estar 

incapacitado 

fisicamente 

Outras 
2 p 

N % N % N % N % N % 

Dependência total (0-20) 27 10,4 0 0,0 0 0,0 26 27,4 0 0,0 

55,307 <0,001 

Grave dependência  

(21-60) 
43 16,6 1 33,3 0 0,0 23 24,2 4 20,0 

Moderada dependência 

(61-90) 
170 65,6 1 33,3 3 75,0 41 43,2 9 45,0 

Muito leve dependência 

(91-99) 
7 2,7 0 0,0 0 0,0 3 3,2 2 10,0 

Independência (100) 12 4,6 1 33,3 1 25,0 2 2,1 5 25,0 

d) Existência de diferenças entre a dependência dos clientes e a participação nas 

atividades culturais 

Da mesma forma que na situação anterior, aplicado o teste do qui-quadrado, constataram-se 

diferenças estatisticamente significativas entre os clientes que participavam e os que não 

participavam nas atividades culturais (
2
=28,537; p<0,001). Como seria expectável, os que 

não participavam, estavam associados a uma maior dependência (Tabela 49). 

Tabela 49. 

Classificação de dependência dos clientes relativamente à sua participação nas atividades culturais (teste do qui-

quadrado) 

    Itens 
Não participa Participa 

2 P 
N % N % 

Dependência total (0-20) 28 23,5 25 9,5 

28,537 <0,001 

Grave dependência (21-60) 33 27,7 38 14,5 

Moderada dependência (61-90) 52 43,7 172 65,6 

Muito leve dependência (91-99) 2 1,7 10 3,8 

Independência (100) 4 3,4 17 6,5 

Pode, assim, concluir-se que a H4 foi parcialmente suportada. 

3.2.4. Avaliação do grau de satisfação 

No que diz respeito à dimensão “Fatores tangíveis”, o maior grau de satisfação atribuído, 

pelos clientes em estudo, foi ao item “1.2 – Limpeza e arrumação das instalações” (4,11±0,4) 

e, o menor, ao item “1.7 - Apresentação e imagem dos colaboradores” (4,03±0,5) (Tabela 50). 
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Na dimensão “Fiabilidade”, o maior grau de satisfação foi atribuído ao item “2.3 - Informação 

sobre o regulamento e regras de funcionamento” (3,99±0,2) e, o menor, ao item “2.2 - 

Planeamento, organização e execução dos serviços e atividades ocupacionais e de 

desenvolvimento pessoal” (3,85±0,4). 

Os itens da dimensão “Capacidade de resposta” oscilam entre os 4,03 e os 3,82, com os itens 

associados a um maior grau de satisfação a serem o “3.1 - Modo/Desempenho como os 

colaboradores prestam os serviços” (4,03±0,3), “3.3 - Apoio nos cuidados de higiene e 

imagem de que precisa” (4,03±0,2) e “3.4 - Apoio nos cuidados de saúde de que precisa” 

(4,03±0,2) e, o menos satisfatório, o item “3.6 - Adequação das atividades ocupacionais e de 

desenvolvimento pessoal aos seus interesses e necessidades” (3,82±0,5). 

No que diz respeito à dimensão “Confiança e segurança”, os itens que apresentam o maior 

grau de satisfação são os itens “4.4 - Simpatia, educação e atenção dos colaboradores” 

(4,04±0,3), “4.5 - Esclarecimento e informação prestada pelos colaboradores sempre que 

precisa” (4,03±0,2) e “4.6 - Respeito da organização pelas suas decisões e opções” (4,03±0,2) 

e o item com um menor grau de satisfação foi o “4.1 - Sistemas de segurança contra roubo, 

incêndio e intrusão” (3,99±0,3). 

Por último, na dimensão “Empatia”, o grau de satisfação mais elevado foi atribuído aos itens 

“5.2 - Respeito e consideração da organização pelas sugestões dos utentes” (4,03±0,2) e “5.3 - 

Nível de informação sobre mudanças/alterações na organização” (4,03±0,2) e, o mais baixo, 

ao item “5.5 - Apoio dos colaboradores na sua dimensão e motivação para realizar e participar 

em atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal” (3,98±0,3). 
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Tabela 50. 

Média e desvio padrão dos itens do instrumento de medida de avaliação do grau de satisfação dos clientes 

 M Dp 

1. Fatores tangíveis 

1.1 – Estado de conservação dos edifícios 4,07 0,5 

1.2 – Limpeza e arrumação das instalações 4,11 0,4 

1.3 – Facilidade de acesso, circulação e movimentação nas instalações 4,06 0,3 

1.4 – Estado de conservação dos equipamentos 4,04 0,3 

1.5 – Conforto e adequação das instalações 4,04 0,4 

1.6 – Segurança e conforto dos transportes 4,06 0,3 

1.7 - Apresentação e imagem dos colaboradores 4,03 0,5 

2. Fiabilidade 

2.1 - Participação no planeamento dos serviços que lhe são prestados 3,98 0,2 

2.2 - Planeamento, organização e execução dos serviços e atividades ocupacionais e de  

         desenvolvimento pessoal 
3,85 0,4 

2.3 – Informação sobre o Regulamento e regras de funcionamento 3,99 0,2 

2.4 - Informação e participação na elaboração do seu plano individual 3,87 0,4 

2.5 - Informação de como aceder a outros serviços que a organização disponibiliza 3,97 0,3 

2.6 - Confiança na capacidade da organização para ajudar a resolver os seus problemas/questões 3,98 0,3 

3. Capacidade de resposta 

3.1 - Modo/Desempenho como os colaboradores prestam os serviços 4,03 0,3 

3.2 - Adequação das refeições aos seus gostos e necessidades 3,85 0,6 

3.3 - Apoio nos cuidados de higiene e imagem de que precisa 4,03 0,2 

3.4 - Apoio nos cuidados de saúde de que precisa 4,03 0,2 

3.5 - Apoio na realização das suas atividades pessoais 4,01 0,3 

3.6 - Adequação das atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal aos seus interesses e  

         Necessidades 
3,82 0,5 

3.7 - Diversidade e quantidade das atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal  

        Disponibilizadas 
3,83 0,5 

3.8 - Disponibilidade dos colaboradores sempre que precisa do seu apoio 4,02 0,2 

4. Confiança e segurança 

4.1 - Sistemas de segurança contra roubo, incêndio e intrusão 3,99 0,3 

4.2 - Cumprimento dos seus direitos por parte de todos os colaboradores 4,01 0,2 

4.3 - Forma como a organização assegura a confidencialidade dos seus dados pessoais 4,03 0,2 

4.4 - Simpatia, educação e atenção dos colaboradores 4,04 0,3 

4.5 - Esclarecimento e informação prestada pelos colaboradores sempre que precisa 4,03 0,2 

4.6 - Respeito da organização pelas suas decisões e opções 4,03 0,2 

4.7 - Forma como os colaboradores cumprem o seu plano individual (higiene pessoal,  

        medicamentos, atividades ocupacionais, etc.) 
4,03 0,2 

5. Empatia 

5.1 - Tratamento e encaminhamento das reclamações dos utentes 4,02 0,2 

5.2 - Respeito e consideração da organização pelas sugestões dos utentes 4,03 0,2 

5.3 - Nível de informação sobre mudanças/alterações na organização 4,03 0,2 

5.4 - Disponibilidade dos colaboradores para ouvirem e apoiarem a resolução dos seus problemas  

        Pessoais 
4,01 0,2 

5.5 - Apoio dos colaboradores na sua dimensão e motivação para realizar e participar em atividades  

        ocupacionais e de desenvolvimento pessoal 
3,98 0,3 

Os valores obtidos por cada um dos elementos da escala, já convertidos para o intervalo de 0 a 

100, estão representados na Tabela 51, sendo possível inferir que, para a totalidade, as 

dimensões “1. Fatores tangíveis” (76,47±7,7) e “4. Confiança e segurança” (75,58±4,3) foram 

as mais valorizadas, sendo, as menos valorizadas, as dimensões “Fiabilidade” (73,48±6,1) e 

“Capacidade de resposta” (73,76±6,2). 
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Tabela 51. 

Valores obtidos nas dimensões do instrumento medida de avaliação do grau satisfação dos clientes 

    Itens 
Total 

M dp 

   1. Fatores tangíveis 76,47 7,7 

   2. Fiabilidade 73,48 6,1 

   3. Capacidade de resposta 73,76 6,2 

   4. Confiança e segurança 75,58 4,3 

   5. Empatia 75,33 4,5 

De seguida, procede-se à verificação das hipóteses anteriormente formuladas, ou seja, à 

análise do grau de satisfação dos clientes, relativamente ao seu grau de dependência e às 

variáveis sociodemográficas e profissionais. 

Para aferir qual o tipo de teste a aplicar sobre as variáveis da Escala de Avaliação do Grau de 

Satisfação dos Clientes, se testes paramétricos, utilizando o teste One-Way-Anova ou teste-t, 

se não paramétricos, utilizando o teste de Kruskal-Wallis ou Mann-Whitney, foi necessário 

verificar os pressupostos dos testes estatísticos paramétricos. Aplicado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (Tabela 52), verificou-se que todas as variáveis seguiam uma 

distribuição não normal, pelo que optámos por utilizar testes não paramétricos. 

Tabela 52.  

Teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors dos componentes da Escala de Avaliação do Grau de 

Satisfação dos Clientes 

  Itens KS p 

 1. Fatores tangíveis 0,350 <0,001 

 2. Fiabilidade 0,364 <0,001 

 3. Capacidade de resposta 0,299 <0,001 

 4. Confiança e segurança 0,498 <0,001 

 5. Empatia 0,497 <0,001 

3.2.4.1. Relação entre a dependência dos clientes e as dimensões da satisfação 

Para aferir a existência de alguma relação entre a dependência e as dimensões da satisfação 

dos clientes, aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis (Tabela 53), tendo-se comprovado a 

inexistência de diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos de 

colaboradores (p>0,05). 

H5: Existe relação significativa entre a dependência dos clientes e as dimensões da satisfação. 
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Tabela 53. 

Relação das dimensões do grau de satisfação dos clientes com o seu grau de dependência (teste de Kruskal-

Wallis) 

Itens 

Dependência 

total 

(N=53) 

Grave 

dependência 

(N=71) 

Moderada 

dependência 

(N=224) 

Muito leve 

dependência 

(N=12) 

Independência 

(N=21) 
2

KW p 

Média 

ordens 

Média 

ordens 

Média 

ordens 

Média 

ordens 

Média  

ordens 

1. Fatores tangíveis 173,80 192,08 192,59 218,79 197,90 2,727 0,604 

2. Fiabilidade 175,64 185,93 193,20 211,42 211,76 3,958 0,412 

3. Capacidade de resposta 190,62 183,08 188,72 257,00 205,31 5,775 0,217 

4. Confiança e segurança 190,91 183,53 191,86 205,42 199,05 2,228 0,694 

5. Empatia 191,08 186,37 190,30 209,75 203,21 3,297 0,509 

A H5 não foi suportada, pois nenhuma das dimensões apresentou diferenças significativas.  

3.2.4.2. Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação 

dos clientes e as variáveis sociodemográficas 

Nesta secção, tentaremos dar resposta à H6 de investigação.  

 H6: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e as 

variáveis sociodemográficas (idade, género e estado civil). 

a) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e 

a sua idade. 

Após a aplicação da correlação de Spearman entre as dimensões da satisfação dos clientes e a 

sua idade (Tabela 54), foi possível constatar que não existe relação entre a idade e as 

dimensões da satisfação (p>0,05). 

Tabela 54. 

Correlação de Spearman das dimensões da satisfação dos clientes relativamente à sua idade 

   Itens N  (rho) p 

   1. Fatores tangíveis 

381 

-0,006 0,908 

   2. Fiabilidade -0,075 0,142 

   3. Capacidade de resposta -0,094 0,066 

   4. Confiança e segurança -0,023 0,651 

   5. Empatia 0,008 0,879 
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b) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e 

o seu género. 

Após a aplicação do teste de Mann-Whitney, praticamente em nenhuma das dimensões da 

satisfação dos clientes se verificou qualquer relação com o género dos clientes. Apenas a 

dimensão da Empatia apresentou uma significância marginal (U=13431,5; W=52212,5; 

p=0,050), no limite da significância estatística (Tabela 55). Os elementos do género 

masculino apresentaram uma satisfação mais elevada nesta dimensão. 

Tabela 55. 

Relação das dimensões do grau de satisfação dos clientes com o seu género (teste de Kruskal-Wallis) 

Itens 

Feminino 

(N=278) 

Masculino 

(N=103) U W p 

Média ordens Média ordens 

    1. Fatores tangíveis 190,62 192,01 14212,5 52993,5 0,903 

    2. Fiabilidade 187,04 201,67 13217,5 51998,5 0,142 

    3. Capacidade de resposta 188,07 198,90 13503,0 52284,0 0,366 

    4. Confiança e segurança 188,33 198,21 13574,5 52355,5 0,153 

    5. Empatia 187,81 199,60 13431,5 52212,5 0,050 

Procurando diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e o estado 

civil, através da aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Tabela 56) pode inferir-se que as 

dimensões “Fiabilidade” (
2

KW=9,109; p=0,028) e “Capacidade de resposta” (
2

KW=9,613; 

p=0,022) apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos de 

clientes. Nestas dimensões, os clientes com estado civil de casado ou solteiro obtiveram 

maiores índices de satisfação do que os viúvos ou divorciados. 

Tabela 56. 

Diferenças no grau de satisfação dos clientes relativamente ao seu estado civil (teste de Kruskal-Wallis) 

Itens 

Solteiro 

(N=72) 

Casado 

(N=57) 

Divorciado 

(N=14) 

Viúvo 

(N=238) 
2

KW p 
Média 

 ordens 

Média  

ordens 

Média  

ordens 

Média  

ordens 

1. Fatores tangíveis 211,96 183,46 189,11 186,58 4,058 0,255 

2. Fiabilidade 212,51 204,84 170,36 182,39 9,109 0,028 

3. Capacidade de resposta 207,37 215,16 139,75 183,28 9,613 0,022 

4. Confiança e segurança 201,13 200,33 165,57 187,20 6,931 0,074 

5. Empatia 199,38 197,71 168,64 188,17 6,059 0,109 

Podemos, assim, concluir que a H6 é suportada parcialmente para o género e o estado civil. 
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3.2.4.3. Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação 

dos clientes e as variáveis relacionadas com o cliente na organização 

Pretende-se ainda dar resposta à H7 de investigação. 

H7: Existem diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e as 

variáveis relacionadas com o cliente na organização (permanência na organização, 

receber visitas de familiares e amigos, de quem partiu a iniciativa para ir para a 

organização e participação nas atividades culturais). 

a) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e 

o tempo de permanência na estrutura residencial. 

Após a segmentação dos clientes em apenas dois grupos, um correspondente aos clientes que 

se encontravam na estrutura residencial há menos de cinco anos e outra há mais de cinco anos 

e, após aplicação do teste de Mann-Whitney, verificou-se que três das cinco dimensões 

apresentaram diferenças significativas nas dimensões “Fiabilidade” (U=12417,5; W=17568,5; 

p=0,021), “Capacidade de resposta” (U=11520,0; W=16671,0; p=0,003) e “Empatia” 

(U=13022,5; W=18173,5; p=0,013). Os clientes que se encontravam há mais de cinco anos na 

estrutura residencial apresentavam índices mais baixos de satisfação nas dimensões referidas 

(Tabela 57). 

Tabela 57. 

Diferenças no grau de satisfação dos clientes relativamente ao seu tempo de permanência na organização (teste 

de Mann-Whitney) 

Itens 

Há 5 ou menos anos  

(N=280) 

Há mais de 5 anos 

(N=101) U W p 

Média ordens Média ordens 

1. Fatores Tangíveis 193,64 183,67 13399,5 18550,5 0,384 

2. Fiabilidade 197,15 173,95 12417,5 17568,5 0,021 

3. Capacidade de Resposta 200,36 165,06 11520,0 16671,0 0,003 

4. Confiança e Segurança 191,65 189,19 13957,5 19108,5 0,723 

5. Empatia 194,99 179,94 13022,5 18173,5 0,013 

b) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e 

a receção de visitas de familiares e amigos. 

Quando questionados acerca da existência de diferenças significativas entre as dimensões da 

satisfação dos clientes e a receção de visitas de familiares e amigos, foi possível constatar, 
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através da aplicação do teste de Mann-Whitney, que estas não são significativas (p>0), como 

se pode inferir da Tabela 58. 

Tabela 58.  

Relação das dimensões do grau de satisfação dos clientes com o facto de receber visitas de familiares e de 

amigos (teste de Mann-Whitney) 

Visitas de familiares 
Não (N=68) Sim (N=313) 

U W p 
Média ordens Média ordens 

    1. Fatores tangíveis 181,02 193,17 9963,5 12309,5 0,358 

    2. Fiabilidade 192,54 190,67 10537,5 59678,5 0,871 

    3. Capacidade de resposta 185,89 192,11 10294,5 12640,5 0,654 

    4. Confiança e segurança 190,72 191,06 10623,0 12969,0 0,966 

    5. Empatia 188,97 191,44 10504,0 12850,0 0,724 

    Visitas de amigos 
Não (N=108) Sim (N=273) 

U W p 
Média ordens Média ordens 

    1. Fatores tangíveis 181,40 194,80 13705,5 19591,5 0,233 

    2. Fiabilidade 186,86 192,64 14295,0 20181,0 0,556 

    3. Capacidade de resposta 187,45 192,40 14358,5 20244,5 0,674 

    4. Confiança e segurança 187,86 192,24 14403,0 20289,0 0,520 

    5. Empatia 185,83 193,05 14183,5 20069,5 0,224 

c) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e 

de quem partiu a iniciativa para ir para a organização. 

Através da aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Tabela 59), pode inferir-se que as dimensões 

“Fiabilidade” (
2

KW=9,451; p=0,024), “Capacidade de resposta” (
2

KW=10,195; p=0,017), 

“Confiança e segurança” (
2

KW=13,109; p=0,004) e “Empatia” (
2

KW=17,478; p=0,001) 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de clientes. Saliente-se 

o facto de que os níveis de satisfação dos clientes são superiores, quando partiu do próprio, a 

iniciativa para ir para a organização. 

Tabela 59. 

Diferenças no grau de satisfação dos clientes relativamente a de quem partiu a iniciativa para ingressar na 

organização (teste de Kruskal-Wallis) 

    Itens 

Própria 

(N=85) 

Familiares 

(N=274) 

Vizinhos/ 

Amigos 

(N=11) 

Outros 

(N=11) 
2

KW p 

Média 

ordens 

Média  

ordens 

Média 

ordens 

Média 

ordens 

1. Fatores tangíveis 215,68 184,88 159,91 183,86 7,511 0,057 

2. Fiabilidade 214,97 183,52 174,77 208,32 9,451 0,024 

3. Capacidade de resposta 219,14 181,43 175,36 227,59 10,195 0,017 

4. Confiança e segurança 205,98 188,30 191,00 142,45 13,109 0,004 

5. Empatia 211,41 184,39 194,50 194,50 17,478 0,001 
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d) Existência de diferenças significativas entre as dimensões da satisfação dos clientes e 

a sua participação nas atividades culturais 

Através da aplicação do teste de Mann-Whitney (Tabela 60), pode inferir-se que as dimensões 

“Fatores tangíveis” (U=13573,0; W=20713,0; p=0,024) “Fiabilidade” (U=9874,0; 

W=17014,0; p<0,001), “Capacidade de resposta” (U=9520,0; W=16660,0; p<0,001) e 

“Empatia” (U=13961,0; W=21101,0; p<0,001) apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos de clientes. Saliente-se o facto de que os níveis de satisfação dos 

clientes foram superiores, quando estes participavam nas atividades culturais propostas. 

Tabela 60. 

Diferenças no grau de satisfação dos colaboradores relativamente à sua participação nas atividades culturais 

(teste de Mann-Whitney) 

Itens 

Não participa  

(N=119) 

Participa 

(N=262) U W p 

Média ordens Média ordens 

1. Fatores tangíveis 174,06 198,69 13573,0 20713,0 0,024 

2. Fiabilidade 142,97 212,81 9874,0 17014,0 <0,001 

3. Capacidade de resposta 140,00 214,16 9520,0 16660,0 <0,001 

4. Confiança e segurança 183,27 194,51 14669,0 21809,0 0,089 

5. Empatia 177,32 197,21 13961,0 21101,0 0,001 
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Após a apresentação e análise dos resultados desta investigação, é importante efetuar a 

discussão dos resultados, ou seja, fazer uma retrospetiva e examinar os resultados alcançados, 

destacando os dados mais significativos, confrontando-os com estudos realizados. 

4.1. Caracterização da população respeitante aos colaboradores 

4.1.1. Caracterização sociodemográfica 

Claramente, a grande maioria dos colaboradores são do género feminino (98,0%). Estudos 

similares constataram os mesmos resultados (Castanheira, 2013; Torrão, 2010). Ferreira 

(2012) reporta para a figura feminina, como prevalecente no papel de cuidadora, no entanto, o 

sexo masculino começa a ter expressão nesta área. 

Quanto à idade a média situa-se nos 41,78 anos. Estes resultados vão de encontro a estudos 

também efetuados a estes profissionais (Castanheira, 2013; Ferreira, 2012; Torrão, 2010). 

Relativamente às habilitações literárias, verificou-se que 27,2% dos colaboradores possui o 

ensino secundário, 20,8%, respetivamente, o 2º e o 3º ciclos do ensino básico, 17,8% o 1º 

ciclo do ensino básico, 12,4% o ensino superior e, apenas 1,0%, referiu não saber ler e/ou 

escrever. Estes dados corroboram os estudos de Torrão (2010), Ferreira (2012) e Castanheira 

(2013), na medida em que os colaboradores, na sua maioria, possuíam o ensino secundário e o 

3º ciclo. 

Verificou-se, ainda, que mais de metade dos colaboradores são casados e, 16,3%, detem o 

estado civil de solteiro. Alguns estudos realizados a colaboradores que trabalham em 

estruturas residenciais para idosos revelam idênticos resultados (Castanheira, 2013; Ferreira, 

2012; Torrão, 2010). Também, cerca de 79,8% dos colaboradores tem filhos. Este dado 

corrobora os estudos de Torrão (2010) e Castanheira (2013). 
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4.1.2. Caracterização das variáveis relacionadas com a organização 

No que diz respeito aos anos de serviço na organização, cerca de 37,9% relatou estar inserido 

há mais de 10 anos, 33,9% entre os 5 e os 10 anos e 28,2% há menos de 5 anos. Contudo, no 

estudo de Ferreira (2012) constatou-se que a maioria dos colaboradores permanecia na 

estrutura residencial há menos de 5 anos.  

Quanto ao vencimento mensal, 48,0% dos colaboradores aufere um vencimento inferior a 

500€ e 50,0% entre os 500 e os 1000€. Somente 2,0% aufere um vencimento superior a 

1000€. 

Maioritariamente, os colaboradores (73,5%) possuem um contrato sem termo, com a 

organização, enquanto uma minoria (5,8%) possui contrato de trabalho a termo incerto. 

Evidenciou-se que 52,9% dos colaboradores praticava um horário semanal que oscilava entre 

as 35 e as 39 horas, 34,3% praticava um horário igual ou superior a 40 horas semanais e, 

ainda, 12,7% refere ter um horário inferior a 10 horas semanais. No estudo efetuado por 

Castanheira (2013), a média de horas semanais de trabalho dos colaboradores era de 36, 

contudo, o autor refere que o número de horas semanais de trabalho difere entre as 

organizações, pois está dependente do tipo de contrato e das normas de funcionamento da 

organização. Quanto ao tipo de horário, 61,1% dos colaboradores disse trabalhar por turnos e, 

os restantes (38,9%), revelaram ter um horário fixo. 

A razão mais relevante, que conduziu os colaboradores a exercer a sua função na organização, 

foi o interesse e gosto pela área (54,8%), seguido de ser a única hipótese de emprego (23,9%), 

ainda, 11,2% mencionaram a acessibilidade e 10,2% por possuirem experiência profissional 

ou conhecimento na área. Contudo, Ferreira (2012) e Castanheira (2013) mencionaram que a 

razão principal que levou os colaboradores a trabalhar na estrutura residencial para idosos foi, 

maioritariamente, a necessidade de trabalhar. 

Quando inquiridos acerca da acumulação de funções fora da organização, a maioria respondeu 

negativamente (86,4%). 
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4.1.3. Avaliação do grau de satisfação 

As dimensões “Relações com as chefias” (68,14±22,3), “Posto de trabalho” (64,95±17,8) e 

“Contexto organizacional” (64,95±17,3) foram as que apresentaram um grau maior de 

satisfação, seguidas das dimensões “Qualidade” (64,49±17,6), “Mudança e inovação” 

(63,73±19,1) e “Cooperação e comunicação” (63,06±17,9), e as dimensões com um menor 

grau de satisfação foram “Política e estratégica” (62,05±17,8) e “Reconhecimento e 

recompensa” (58,75±18,0). Deste modo, percebe-se que os colaboradores dão mais valor às 

relações com as entidades superiores, ao meio em que se inserem e ao seu próprio posto de 

trabalho. Estes resultados vão de encontro às conclusões de outros estudos, que apresentamos 

de seguida. 

De acordo com Francès (1984) e Lopes (2012), a autonomia (posto de trabalho) influencia o 

grau de satisfação do colaborador. Decker e colaboradores (2009) mencionaram que, 

colaboradores com maior confiança nas suas habilidades, podem ter maior satisfação no 

trabalho. Também Lucas (1984) e R. Silva (2008), ao medirem o grau de satisfação dos 

profissionais de saúde, apuraram que a autonomia era a componente mais considerada, 

seguida do estatuto profissional e, por fim, o salário. Verificaram, também, que as políticas e 

estratégias promovem a satisfação do colaborador, contudo, foi a dimensão em que os 

colaboradores sentiram menos satisfação. Estes resultados corroboram as conclusões da 

presente investigação. 

Outros estudos verificaram condições de remuneração, benefícios e oportunidades e boas 

relações com os supervisores como importantes para o grau de satisfação do colaborador. Ou 

seja, a satisfação no trabalho era maior quando os colaboradores se sentiam respeitados e 

valorizados pelos seus chefes e quando mantinham um bom relacionamento, sendo estes 

factos essenciais no seu desempenho (Bishop et al., 2008; Bishop et al., 2009; Decker et al., 

2009). Estes resultados também vão de encontro às conclusões deste estudo. Contudo, 

Oliveira (2012) refere, no apoio por parte da chefia, um grau de satisfação baixo. 

A. Martins (2012) e Palha (2013) constataram que, em relação à dimensão de satisfação com 

os benefícios e recompensas e satisfação com a promoção, evidenciou valores negativos. Para 

a dimensão status e prestígio, relacionamento profissional/cliente e equipa e condições de 

trabalho mostrou um grau de satisfação mais elevado (A. Martins, 2012). Estes dados também 

corroboram os da presente investigação. 
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Bishop e colaboradores (2008) destacaram, ainda, que uma mudança de cultura era uma 

condição fulcral para envolver os colaboradores num movimento crescente, para transformar 

a estrutura residencial. Neste estudo, a dimensão “Mudança e inovação” necessita de ser 

trabalhada, uma vez que adquiriu uma média de ordens de nível médio, comparativamente às 

outras dimensões. 

Bishop e colaboradores (2009) e Castanheira (2013) referem que a satisfação no trabalho dos 

colaboradores é afetada pela qualidade de prestação de serviços aos seus clientes. Isto é, a 

satisfação do cliente é influenciada pela atitude do colaborador. Castle e colaboradores (2006) 

mencionam que a perceção da qualidade dos cuidados, por parte dos cuidadores, está 

associada aos três domínios da satisfação do trabalho: pagamento, gestão e trabalho. Neste 

estudo, a dimensão de satisfação e qualidade possui uma média relativamente elevada. 

Num estudo efetuado por Ferreira (2012) e Oliveira (2012), quanto ao relacionamento 

interpessoal, ao ambiente profissional e ao exercício da sua profissão, conclui-se que os 

colaboradores das estruturas residenciais para idosos estavam bastante satisfeitos. Em parte, 

estes resultados vão de encontro aos da presente investigação, exceto para a dimensão 

comunicação e cooperação, que revelou uma média baixa de satisfação.  

Cunha e colaboradores (2006) referem que as condições físicas do trabalho influenciam o 

grau de satisfação do colaborador. Um estudo efetuado numa casa de cuidados de saúde, 

revelou que, um ambiente de trabalho bem organizado e de apoio e gestão de suporte, permite 

aos colaboradores balançar o trabalho com o resto das suas vidas, desempenhando, assim, 

papéis significativos de satisfação no trabalho (Flynn & Deatreack, 2003). Estes resultados 

corroboram os do presente estudo, uma vez que a dimensão “Contexto organizacional” obteve 

a segunda média mais alta. Contudo, resultados do estudo de Oliveira (2012) contradizem esta 

evidência, já que, nas questões de trabalho, designadamente, nas suas condições e na sua 

segurança, os colaboradores mostraram um grau de satisfação baixo. 

Meireles (2010) concluiu que o valor médio de satisfação, por ordem decrescente das 

seguintes dimensões, foi: relação com os colegas; condições físicas de trabalho; apoio da 

hierarquia; reconhecimento pelos outros do trabalho realizado; segurança com o futuro da 

profissão e por fim a satisfação profissional. Estes resultados vão contra os dados do presente 

estudo. 
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Quanto às boas relações com a chefia, contexto de trabalho, sentimento de autonomia, 

reconhecimento e equidade, recompensa justa, comunicação, bom relacionamento com os 

colegas, progressão na carreira, oportunidade de trabalhar em prol dos que mais precisam, 

ambiente de trabalho, tarefa que executam e oportunidades de formação, responsabilidade e 

envolvimento nas políticas e procedimentos organizacionais, alguns estudos revelaram que, 

na sua maioria, estavam satisfeitos (Pereira, 2010; Palha, 2013; Pinhal, 2012). Estes dados 

comprovam parte das conclusões desta investigação. 

Para identificar alguns fatores que pudessem influir no grau de satisfação dos colaboradores, 

foi testada a H1 (a idade, o sexo, o estado civil e as habilitações literárias dos colaboradores 

influírem nas dimensões da satisfação dos colaboradores de estruturas residenciais para 

idosos) e chegou-se à conclusão que, somente o estado civil apresentou diferenças 

significativas, tendo influencia no grau de satisfação dos colaboradores. Existem alguns 

estudos que corroboram estes resultados, outros não, como apresentaremos em seguida. 

Na presente investigação, constatou-se que a idade não influencia o grau de satisfação do 

colaborador, tal como outros autores (Oliveira, 2012; Pacheco, 2012; Palha, 2013; Pinhal, 

2012). Contudo, Preto (2013) verificou relação, com significância estatística, entre a idade e 

as várias dimensões de satisfação dos colaboradores. Castle e colaboradores (2006), Cunha e 

colaboradores (2006), Decker e colaboradores (2009) e Robbins (2002), referido por Luís 

(2012), mencionaram, ainda, que os colaboradores mais velhos revelaram maior satisfação, 

comparativamente aos mais novos. Lopes (2012) conclui o contrário.  

No que diz respeito ao género, constatou-se que, a quase totalidade (98%), é do género 

feminino. Alguns estudos apontam para o facto de o género ser a variável mais estudada, 

contudo, referem que não existem diferenças significativas com o grau de satisfação do 

colaborador de saúde (Pacheco, 2012; Robbins, 2002, referido por Luís, 2012). Estes dados 

corroboram os resultados da presente investigação. No entanto, estudos efetuados por vários 

autores (Castle et al., 2006; Meireles, 2012; Palha, 2013; Pinhal, 2012) revelaram que os 

colaboradores do sexo feminino possuem um grau mais elevado de satisfação face aos 

colaboradores do sexo masculino. Contrariamente, alguns autores apontaram que os homens 

evidenciaram maior satisfação comparativamente com as mulheres, em relação com trabalho 

(A. Martins, 2012; I. Oliveira, 2012; Lopes, 2012).  
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Os colaboradores que exercem a sua função em estruturas residenciais para idosos 

caracterizam-se por possuírem uma escolaridade de nível baixo (Castel, 2010; Jacob, 2001). 

Pelo aumento significativo de idosos dependentes e dementes, entende-se esta área como cada 

vez mais sensível no que respeita aos conhecimentos necessários para uma melhor atuação. 

Neste sentido, as habilitações literárias são um fator essencial, pois é necessário estar à altura 

das exigências para a prestação de cuidados de qualidade. Decker e colaboradores (2009) e 

Lopes (2012) concluíram que os colaboradores com menor habilitação apresentavam um grau 

maior de satisfação com o trabalho. Oliveira (2012) referiu, ainda, que os colaboradores que 

possuem o 3º ciclo do ensino básico são os que assumem um grau de satisfação maior com o 

trabalho. Contudo, Pacheco (2012), Castanheira (2013) e Palha (2013) não verificaram 

diferenças entre os níveis de escolaridade para o grau de satisfação do colaborador no 

trabalho. Estes resultados corroboram os da presente investigação.  

Quanto ao estado civil, apenas houve significância na dimensão “Contexto organizacional” e 

constatou-se que os colaboradores casados apresentaram satisfação mais elevada. Dados que 

corroboram o estudo de Liu (2007), pois refere que o estado civil e as perceções do trabalho 

do colaborador são fatores que influenciam a satisfação no trabalho. 

A H2 (os anos de serviço, o vencimento, o tipo de vínculo e a razão que o(a) levou o 

colaborador a trabalhar na organização influenciam as dimensões da satisfação dos 

colaboradores) testou-se e concluiu-se que esta hipótese foi suportada parcialmente pelos anos 

de serviço, vencimento e razão que levou o colaborador a trabalhar na organização, 

apresentaram diferenças significativas, portanto, estes fatores influenciam o grau de satisfação 

dos colaboradores. De seguida, são apresentados estudos que corroboram e que contradizem 

estes resultados. 

No que respeita aos anos de serviço, apenas existe significância nas dimensões “Contexto 

organizacional”, “Mudança e inovação”, “Reconhecimento e recompensa”, “Relações com as 

chefias”, “Política e estratégia” e “Posto de trabalho”. A relação entre os anos de serviço e o 

grau de satisfação dos colaboradores é negativa para as dimensões referidas. Por exemplo, a 

satisfação dos colaboradores diminui com o aumento dos anos de serviço. Estes resultados 

vão de encontro aos de Pereira (2010), que afirma que os anos de serviço na organização 

afetam negativamente a satisfação profissional. Assim, Martins (2012), Liu (2007) e Oliveira 

(2012) concluíram que os colaboradores que trabalham na organização há mais tempo são os 

que estão mais insatisfeitos. Castle e colaboradores (2006) mencionam que os colaboradores 
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que permaneciam na organização, entre um a cinco anos, estavam, geralmente, menos 

satisfeitos do que aqueles que lá estavam há menos de um ano ou há mais de cinco anos. 

Lopes (2012), a este respeito, diz que os colaboradores que apresentaram maior grau de 

satisfação no trabalho são os que permanecem há menos de cinco anos e entre os 10-14 anos. 

Opostamente, Robbins (2002), referido por Luís (2012), menciona que os anos de serviço na 

organização e a satisfação do colaborador no trabalho estão relacionados positivamente. 

Contudo, Pinhal (2012) constatou que não houve diferenças significativas na satisfação dos 

colaboradores, em função da permanência na organização. 

No que respeita ao vencimento, somente existe significância nas dimensões “Reconhecimento 

e recompensa”, “Relações com as chefias”, “Política e estratégia”, “Posto de trabalho” e 

“Qualidade”. A relação entre o vencimento e o grau de satisfação dos colaboradores é positiva 

para as dimensões referidas. Por exemplo, a satisfação dos colaboradores aumenta com o 

aumento do seu vencimento. Estes resultados corroboram os dados de Decker e colaboradores 

(2009), que mencionam que a satisfação com o vencimento pode ter uma relação positiva com 

a satisfação no trabalho. Preto (2013) averiguou que a correlação entre a satisfação dos 

colaboradores e o vencimento era diferente de zero. Cunha e colaboradores (2006) 

mencionam que o vencimento pode ser um fator relevante para a satisfação do colaborador. 

Lopes (2012) diz que a remuneração influencia a satisfação do colaborador no trabalho. Este 

resultado vai de encontro ao presente estudo. Pereira (2010) alude que, quanto à satisfação 

sentida pelos colaboradores de saúde quanto ao seu salário, se o considerassem justo sentiam 

satisfação, se não estavam insatisfeitos. Pinhal (2012) concluiu, ainda, que os colaboradores 

não evidenciam estar muito satisfeitos em relação ao seu vencimento. Contudo, Oliveira 

(2012) averiguou que, quanto ao facto de o vencimento influenciar a satisfação do 

colaborador, não se verificou qualquer diferença estatisticamente significativa.  

Quanto ao tipo de vínculo, este não influencia as dimensões da satisfação dos colaboradores. 

Contudo, Liu (2007) menciona que o tipo de vínculo é um fator que influencia a satisfação no 

trabalho. Pereira (2010), na sua revisão da literatura, menciona que, quanto ao tipo de vínculo, 

os colaboradores de saúde com contrato de trabalho estável, estavam mais satisfeitos a nível 

profissional que os colaboradores com contrato de trabalho a termo certo. O mesmo se 

concluiu no estudo efetuado por Palha (2013). Opostamente, Lopes (2012) referiu que os 

colaboradores com contrato a tempo indeterminado possuem uma satisfação menor em 

relação aos colaboradores com contrato a termo certo. Contudo, Pinhal (2012) constatou, no 
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seu estudo, não haver diferenças significativas respeitante à satisfação dos colaboradores em 

função do tipo de vínculo.  

No que respeita à razão que levou os colaboradores a trabalhar na organização, apenas existe 

significância nas dimensões “Mudança e inovação” e “Posto de trabalho”. O interesse e o 

gosto pela área, como razão para trabalhar na organização, obteve maiores índices de 

satisfação nas dimensões referidas, também, a acessibilidade, como principal razão, obteve os 

menores índices de satisfação. 

4.2. Caracterização da população respeitante aos clientes 

4.2.1.Caracterização sociodemográfica 

No presente estudo, constatou-se uma percentagem muito maior do género feminino em 

relação ao género masculino (73,00% vs 27, 00%). Alguns autores apontam para o facto de 

existirem mais mulheres em estruturas residenciais para idosos, justificando-se pela atual 

feminização da velhice decorrente da maior esperança média de vida da mulher (Aires, Paz & 

Perosa, 2009; Araújo & Ceolim, 2007; Araújo et al., 2008). Quanto à idade, verificou-se uma 

média de idades de 83,92 anos. Alves-Silva, Scorsolini-Comin e Santos (2013) aludem que 

estes dados vão de encontro à distribuição proporcional do género por idade, uma vez que as 

mulheres morrem mais tarde do que os homens. 

Quanto ao estado civil, o mais representativo é o de viúvo(a) (62,5%) e somente com 3,7% 

surgiu o estado de divorciado(a).  

Quanto às habilitações literárias, cerca de metade dos clientes (50,7%) referiram não saber ler 

e/ou escrever. Dos restantes, 45,7% possui o 1º ciclo do ensino básico ou equivalente e 

somente 3,6% possui o 2º ciclo do ensino básico. Isto deve-se ao facto de, antigamente, a 

escolaridade não ser valorizada, pois além da inexistência de recursos financeiros, as suas 

famílias necessitavam da sua ajuda para a sobrevivência. Estes dados corroboram os de Aires 

e colaboradores (2009), que constataram uma prevalência de idosos analfabetos em grande 

número.  
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4.2.2. Caracterização das variáveis relacionadas com a organização 

Relativamente à permanência dos clientes na organização, 31% habita a atual estrutura 

residencial há 12 ou menos meses. O grupo com mais destaque é o que está associado aos 

clientes que estão na organização dos 12 meses aos 60 meses (42,5%). Com uma 

representatividade menor, evidenciam-se os clientes que vivem na organização há mais de 60 

meses (cinco anos), com 26,5%. No estudo efetuado por Medina (2013), concluiu-se que a 

maior parte dos clientes permaneciam na organização entre um a cinco anos, seguido de cinco 

a 10 anos. Araújo e colaboradores (2008) revelaram que os clientes permaneciam na 

organização num tempo máximo de 28 anos, mínimo de três dias e médio de quatro anos a 

seis meses. Pinto (2009) mencionou que a média da permanência dos clientes na estrutura 

residencial era de cinco anos.  

Quanto às visitas regulares dos familiares, 82,2% dos clientes menciona recebê-las, com a 

frequência, em 94,6% dos casos, de uma visita semanal. Quanto às visitas regulares dos 

amigos, 71,7% dos clientes dizem recebê-las, com a frequência de uma vez por semana 

(95,2%). No estudo efetuado por Matias (2010), quanto ao número de vistas que os clientes 

recebiam quer dos familiares quer de outras pessoas, mais de metade evidenciaram ter visitas. 

Leite (2011) revelou, também, que a maioria dos clientes recebe visitas dos seus familiares, 

mas mencionou que, apenas uma pequena percentagem referiu ter visitas de amigos. Quanto à 

frequência das visitas, a maior parte dos clientes revelou ter visitas semanalmente, seguido de 

mensais e, por último, ocasionais. Somente uma minoria dos idosos evidenciou receber visitas 

diárias. Pinto (2009) refere que este facto mostra que, apesar de terem visitas com 

regularidade, estas são, habitualmente pontuais e rápidas. Os idosos, neste estudo, mostraram 

desejar estar mais tempo com a sua família, contudo, compreendiam o seu ritmo de vida 

acelerado, restando-lhes pouco tempo para a hora da ambicionada visita.  

No que se refere à principal razão que levou o cliente a ingressar na organização, uma grande 

parte (68%) referiu estarem a residir sozinhos e uma pequena parte (24,9%) aludiu sentirem-

se fisicamente incapacitados. No estudo de Darton (2011), a razão mais referida foi a saúde 

física. Outras razões apresentadas foram dificuldades em lidar com as tarefas domésticas, a 

mobilidade em casa, a manutenção geral e a impossibilidade da sua família prestar os 

cuidados. A incapacidade de voltar para casa, após a alta hospitalar, ou para obter apoio 

continuado em sua casa foram, também, razões apontadas. Outras razões identificadas foram 
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questões sociais (isolamento social, viver sozinho e um medo/experiência de crime) 

(Carneiro, 2012; Darton, 2011; MTSS, 2009). 

Noutro estudo realizado por Medina (2013), a razão maioritariamente apontada, passou pela 

falta de apoio familiar, seguida de dificuldade em autocuidar-se e escassez de recursos 

económicos. Uma minoria evidenciou preferência por viver numa estrutura residencial, 

mesmo tendo família. Também Leite (2011) refere que o principal fator de institucionalização 

dos clientes é, em grande parte, a falta de saúde, seguido do isolamento/solidão. Ainda 

adequação dos serviços, reunindo um quarto das opiniões, devido a perda física ou cognitiva 

dos clientes (MTSS, 2005).  

Relativamente à questão de quem partiu a iniciativa para o ingresso do cliente na organização, 

a maioria (71,9%) respondeu ter sido dos seus familiares e, 22,3%, por iniciativa própria. Para 

2,9% foi por iniciativa dos vizinhos ou amigos e, igual percentagem, por iniciativa de outros 

indivíduos/entidades. Medina (2013) constatou, no seu estudo, que a maior parte dos clientes 

respondeu que a iniciativa para a ir para a organização partiu dos próprios, seguida dos 

familiares e amigos. Darton (2011) também chegou a idênticos resultados. 

No que se refere às atividades de que as estruturas residenciais dispõem, 99% referiu ter 

conhecimento da sua existência, embora somente 69,5% tenha afirmado ter participado. Dos 

clientes questionados que mencionaram ter conhecimento de atividades a si direcionadas pela 

organização, 71,1% referiu gostar delas. Das que mais gostam, 59,6% mencionou as de 

carácter lúdico e 58,0% de carácter social. Como menos favoritas foram as motoras (50,1%) e 

as cognitivas (38,6%). A este propósito, Barros (2011) menciona que o facto de a organização 

possuir um vasto leque de atividades (a nível motor, cognitivo, social e lúdico) incentiva os 

clientes à sua participação. 

Quanto ao acolhimento inicial na organização, a maioria dos clientes mencionou ter decorrido 

bem (64,8%) ou muito bem (32%), tendo sido residuais as restantes respostas (3,2%). 

4.2.3. Dependência nas atividades básicas de vida diária 

No que diz respeito à dependência nas ABVD, de acordo com o IB, constatou-se, neste 

estudo, que, basicamente todos os clientes são independentes na alimentação. Relativamente 

aos outros itens, verificou-se um grau maior de dependência, no que respeita à higiene pessoal 
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(91,9%), tomar banho (89,0%), controlo urinário (45,9%), subir e descer escadas (27,3%), 

controlo intestinal (26,5%), utilização da casa de banho (20,7%), transferências (18,1%), 

mobilidade (15,7%) e vestir (14,7%). Reis e Torres (2011) demonstraram, no seu estudo, que 

os clientes classificados como dependentes, eram dependentes em quatro itens do IB, na 

higiene pessoal, nas transferências, na mobilidade e no subir e descer escadas. Ainda o estudo 

realizado por Lobo e Pereira (2007) revelou que a atividade onde se observou maior 

dependência é tomar banho (68,2%), seguindo-se a ABVD micção, em que 65% dos idosos 

tem acidentes na realização desta atividade. Onde se observa maior independência é no subir 

ou descer escadas (10,6%). Estes estudos, em parte, corroboram os resultados desta 

investigação. 

Constatou-se, também neste estudo, que, quanto à classificação de dependência, 58,8% dos 

clientes adquire uma moderada dependência, 18,6% possui uma grave dependência e 13,9% 

dependência total. Somente 5,5% dos clientes é independente e 3,1% leves dependentes. 

Portanto, estes dados corroboram dados de vários estudos, que apontam para a evidência de 

que a maioria dos idosos institucionalizados é dependente, de acordo com a classificação do 

nível de dependência de IB (Soares et al., 2012; Reis & Torres, 2011; Oliveira et al., 2009; 

Pereira & Lobo, 2007). Ou seja, no conjunto da população idosa, existe uma incidência de 

50% de dependentes ou grandes dependentes, nas estruturas residenciais para idosos. Desta 

forma, esta resposta social é preponderante nestas situações de dependência (MTSS, 2009).  

Foi estudada a H3 (a idade, o sexo e as habilitações literárias influem na dependência dos 

clientes). Conclui-se que esta hipótese não foi suportada e que o fator idade, sexo e 

habilitações literárias não influenciam a dependência do cliente. Todavia, de seguida, são 

apresentados estudos que corroboram e que contradizem estas conclusões. 

No que respeita à idade influenciar na dependência, alguns autores apontam para o facto de 

haver relação entre ambas, ou seja, quanto maior a idade, maior a dependência (Reis & 

Torres, 2011; Lobo & Pereira, 2007; Almeida, 2011; Sales, 2013). Barros (2011) revelou, 

ainda, que o grupo etário com idades mais baixas (entre 65-70 anos) revelou um nível de 

capacidade funcional mais baixo.  

Quanto ao género influenciar na dependência, Reis e Torres (2011) referiram idosos 

classificados como mais dependentes no género feminino (38,3%). Noutro estudo efetuado 

por Araújo e colaboradores (2008), os clientes do género masculino evidenciaram maior 
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independência, no que respeita ao ato de tomar banho e de se vestir sozinho. Contudo, Soares 

e colaboradores (2012) e Sales (2013) constataram não haver diferença significativa entre o 

género e a capacidade funcional, corroborando, este estudo, os resultados da presente 

investigação.  

Quanto à escolaridade, alguns autores indicam que este fator se relaciona com a dependência, 

ou seja, quanto maior a escolaridade, melhor a capacidade funcional (Soares et al., 2012; 

Almeida, 2011). De referir que Reis e Torres (2011) averiguaram que, 53,3% dos idosos 

considerados dependentes possuíam um nível de escolaridade não alfabetizado. 

Também foi estudada a H4 (a permanência na organização, de quem partiu a iniciativa para ir 

para a organização, a razão principal que levou o cliente a ir para a organização e a 

participação nas atividades culturais influenciam a dependência dos clientes) e conclui-se que 

esta hipótese foi suportada parcialmente. Verificou-se que as variáveis: de quem partiu a 

iniciativa para ir para a organização, razão que o(a) levou o colaborador a trabalhar na 

organização e a participação nas atividades culturais apresentaram diferenças significativas, 

portanto, estes fatores influenciam o grau de dependência dos clientes. De seguida, são 

apresentados estudos que corroboram e que contradizem estes resultados. 

Não se constatou relação entre a permanência do idoso na organização e a dependência, o que 

corrobora o estudo de Lobo e Pereira (2007), aludindo que o tempo de permanência na 

instituição parece não influenciar a aptidão física e o nível de funcionalidade dos idosos 

institucionalizados. Porém, Almeida (2011) concluiu que, quanto mais longa a permanência 

do idoso na instituição, menor independência apresentava.  

Constatou-se que existem diferenças significativas entre a dependência dos clientes e de quem 

partiu a iniciativa para ir para a organização, evidenciando que, quando a iniciativa é dos 

familiares, os níveis de dependência são superiores, relativamente a quando a iniciativa parte 

do próprio cliente. Também foram verificadas diferenças significativas entre a dependência 

dos clientes e a razão principal que os levou a frequentar a organização, constatando que os 

que referem, como principal razão de ingresso na estrutura residencial, estar incapacitados 

fisicamente revelaram maior dependência e os que vivem sozinhos revelaram menor 

dependência. Contudo, Barros (2011) menciona que os clientes que foram de livre vontade 

para a instituição e os que viviam sozinhos manifestam maior capacidade funcional. 
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No que respeita à participação dos clientes nas atividades culturais e a dependência, 

evidenciou-se existirem diferenças significativas. Os clientes que não participam nas 

atividades culturais adquirem uma maior dependência, o que corrobora o estudo de Barros 

(2011) referindo que os idosos que mais participam nas atividades sociais apresentam maior 

capacidade funcional.  

4.2.4. Avaliação do grau de satisfação 

As dimensões “Fatores tangíveis” (76,47±7,7) e “Confiança e segurança” (75,58±4,3) foram 

as que apresentaram um grau maior de satisfação, seguidas de “Empatia” (75,33±4,5) e 

“Capacidade de resposta” (73,76±6,2) e a dimensão com um menor grau de satisfação foi a 

“Fiabilidade” (73,48±6,1). Deste modo, percebe-se que os clientes valorizam mais o ambiente 

que os circunda, a confiança, bem como o relacionamento com os que os rodeiam. Estes 

resultados vão de encontro às conclusões de outros estudos, que são apresentados de seguida. 

As características físicas da organização afetam os níveis de satisfação dos clientes (Galster & 

Hesser, 1981, cit. por Adriaanse, 2007). Quanto à satisfação relativa à estrutura 

organizacional, às suas condições e às suas características arquitetónicas, a maioria dos 

clientes evidenciou satisfação (Darton, 2011; Barros, 2011; Pinto, 2009). Quanto ao grau de 

satisfação perante as condições de higiene das estruturas residenciais para idosos, os clientes 

mostraram-se mais satisfeitos com as condições de higiene das salas de refeição, seguida da 

organização em geral e, por último, do WC (MTSS, 2005). Estes dados corroboram as 

conclusões da presente investigação, uma vez que a dimensão de satisfação fatores tangíveis 

foi a que obteve maior média. Nakrem (2011) refere, ainda, que os clientes terem acesso a 

quarto privado e a espaços exteriores é importante na sua satisfação, assim como a 

disponibilidade dos prestadores de cuidados, a estabilidade do pessoal e o acesso a fontes de 

lazer e espiritualidade. 

Croucher e colaboradores (2006) concluíram que o grau de satisfação se relaciona com a 

qualidade do meio ambiente. Comprovou-se que, nos espaços onde os colaboradores e 

clientes possuíam boas relações, assim como os clientes entre si, os níveis de conflitos eram 

baixos e os níveis de satisfação elevados. Os laços sociais dos clientes afetam os seus níveis 

de satisfação (Galster & Hesser, 1981, cit. por Adriaanse, 2007). Estas conclusões vão de 

encontro aos da presente investigação. Barros (2011) evidenciou, ainda, que os clientes 
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mostraram uma maior satisfação quanto às amizades e uma menor satisfação quanto à 

perceção que estes possuem da existência de intimidade. 

Resultados de um estudo feito numa casa de cuidados de saúde sugeriram que a satisfação dos 

clientes estava relacionada com o grau em que os colaboradores trabalhavam, de forma 

colaborativa, e que a satisfação do cliente aumentava, quando os colaboradores atendiam às 

necessidades psicossociais dos clientes (Kroposki & Alexander, 2006). Estes resultados 

corroboram as conclusões deste estudo. 

Marques (2010), citando Lucas (1996), e Westaway e colaboradores (2003) mencionam que o 

atendimento ao cliente numa abordagem biopsicossocial, estabelecer uma relação de 

confiança e pessoal, a qualidade de comunicação e suporte social, o sistema de trabalho eficaz 

e o ambiente são fatores que influenciam no grau de satisfação do cliente. Bamford e Bruce 

(2000) concluíram, também, que a confiança que os clientes depositam nos colaboradores é 

muito importante. Estes resultados corroboram os do presente estudo. Contudo, quanto ao 

nível da avaliação do ambiente e do apoio organizacional global, o estudo de Barros (2011) 

revelou que os clientes mostraram estar insatisfeitos, predominando um sentimento de 

solidão, devido ao seu próprio envelhecimento.  

Quanto à satisfação no que respeita ao apoio que recebem dos colaboradores, a maioria dos 

clientes de estruturas residenciais para idosos evidenciou estar satisfeita (Darton, 2011; 

Barros, 2011; Pinto, 2009). Estes dados vão de encontro aos resultados do presente estudo.  

Vários estudos revelaram associação entre a satisfação do cliente e a continuidade do 

cuidado/serviço (Cabana & Jee, 2004; Saultz & Albedaiwi, 2004). Fortuna e colaboradores 

(2001) referem, ainda, que a satisfação do cliente pode estar mais relacionada com a 

organização dos serviços do que com a qualidade. Quanto ao grau de satisfação perante a 

qualidade e adequação dos serviços dos colaboradores, os idosos revelaram estar satisfeitos 

(MTSS, 2005). O relacionamento interpessoal nas interações colaborador-cliente tem sido 

considerado um fator essencial para o cuidado centrado no cliente (McCormack & McCance, 

2006; McCormack et al., 2010). Parte destes dados corroboram os do presente estudo. 

Quanto ao grau de satisfação geral com a estrutura residencial para idosos, um em cada quatro 

clientes respondeu estar “muito satisfeito” (MTSS, 2005). Noutros estudos efetuados por 

Araújo e colaboradores (2008), Barros (2011) e Pinto (2009), averiguou-se que a maior parte 

dos idosos mostrou estar “bastante satisfeito”, indicando elevada satisfação com os serviços 
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prestados pelos colaboradores. Os dados ainda afirmam que 100% dos colaboradores estavam 

vigilantes às necessidades dos idosos (Pinto, 2009). Estes resultados vão de encontro aos da 

presente investigação, uma vez que, na generalidade, o grau de satisfação dos clientes 

apresentou uma média de 4,2 e um desvio padrão de 1,0, ou seja, a maioria dos clientes 

revelou estar satisfeito com a organização. Matias (2010) menciona, ainda, que a satisfação 

em relação à estrutura residencial para idosos pode variar conforme os contactos de amizade e 

verificou-se que a média das ordens da satisfação com a estrutura residencial é mais elevada 

nos clientes que mantêm os seus contactos de amizade do que naqueles que não recebem 

visitas.  

Foi verificada a H5 (as dimensões da satisfação do cliente influenciarem a dependência dos 

clientes), mas esta não foi suportada.  

Apresentam-se, de seguida, alguns estudos que corroboram e que contradizem estas 

conclusões. 

A satisfação do idoso, nos seus relacionamentos, influencia a sua capacidade funcional. Este 

facto deve-se ao gosto de construir novos amigos, ajudando-os, assim, a ultrapassar as 

experiências mais difíceis, colmatando a sua solidão e a sua dependência (Barros, 2011). 

Por forma a identificar alguns fatores que pudessem influir no grau de satisfação dos clientes, 

foi testada H6 (a idade, o sexo e o estado civil influem nas dimensões da satisfação dos 

clientes) e chegou-se à conclusão que os fatores género e estado civil apresentavam diferenças 

significativas, portanto, estes fatores influenciam o grau de satisfação dos clientes. De seguida 

são apresentados estudos que corroboram e contradizem estas conclusões. 

Galster e Hesser (1981), cit. por Adriaanse (2007), mencionam que as características 

sociodemográficas dos clientes afetam os níveis de satisfação. 

Aspinal e colaboradores (2003) referenciam que a variável que apresenta maior concordância, 

entre os estudos, na relação com a satisfação do cliente, é a idade. Estes dados vão contra os 

resultados da presente investigação. 

No que respeita ao género, somente existe significância na dimensão “Empatia”. Os 

elementos do género masculino apresentaram uma satisfação mais elevada nesta dimensão. 

Estes resultados vão contra os do estudo de Coyle (1999), que indica que as mulheres estão 

mais aptas a avaliar os serviços, sendo estas, portanto, informantes favoráveis para as 
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pesquisas de satisfação. Também no estudo efetuado por Kleinsorge e Koenig (1991), foi 

encontrada uma correlação significante entre o género e a satisfação do cliente, em que as 

mulheres estavam mais satisfeitas com as questões organizacionais do que os homens. 

Contudo, no seu estudo, Sales (2013) concluiu que o grau de satisfação dos idosos 

institucionalizados não se relaciona com o género, ou seja, é independente.  

Quanto ao estado civil, somente existe significância nas dimensões “Fiabilidade” e 

“Capacidade de resposta”. Nestas dimensões, os clientes, cujo estado civil é casado ou 

solteiro, obtiveram maiores índices de satisfação que os viúvos ou divorciados. Estas 

conclusões corroboram o estudo de Sales (2013), que diz que os idosos solteiros mencionam 

menor satisfação com a organização. 

Também se atestou a H7 (a permanência na organização, receber regularmente visitas de 

familiares e amigos, de quem partiu a iniciativa para ir para a organização e participação nas 

atividades culturais influírem nas dimensões da satisfação dos clientes) e concluiu-se que esta 

hipótese foi suportada parcialmente e que as variáveis: permanência na organização, de quem 

partiu a iniciativa para ir para a organização e participação nas atividades culturais 

apresentaram diferenças significativas, portanto, estes fatores influenciam o grau de satisfação 

dos clientes. De seguida, são apresentados estudos que corroboram e contradizem estes 

resultados. 

Quanto à permanência na organização, existem diferenças significativas nas dimensões 

“Fiabilidade”, “Capacidade de resposta” e “Empatia”, quando se comparam apenas dois 

grupos, um de clientes há cinco ou menos anos na estrutura residencial e outro grupo há mais 

de cinco anos. Os clientes que se encontram há mais de cinco anos na estrutura residencial 

apresentam índices baixos de satisfação nas dimensões referidas. Estes dados corroboram o 

estudo de Kleinsorge e Koenig (1991), que evidenciou que, quanto maior o tempo de 

permanência na organização, menor a satisfação do cliente com os colaboradores, bem como 

com as questões organizacionais. O tempo de permanência na organização afeta os níveis de 

satisfação do cliente (Galster & Hesser, 1981, cit. por Adriaanse, 2007). 

Relativamente aos clientes receberem regularmente visitas, não existem diferenças 

significativas nas dimensões de satisfação. Contudo, um estudo efetuado por Matias (2010), 

revelou que, embora a média das ordens da satisfação da estrutura residencial para idosos 

fosse mais elevada nos clientes que recebiam visitas da família, esta diferença não era 
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estatisticamente significativa. Pinto (2009), quando questionou os idosos sobre o grau de 

satisfação relativamente à frequência de visitas de familiares, demonstrou indicadores de 

satisfação, tendo, muitos deles, visitas diárias.  

Quanto à iniciativa ter partido do próprio cliente, são atingidos os níveis mais elevados de 

satisfação. No estudo efetuado por Matias (2010), quanto à satisfação, no que respeita à 

estrutura residencial para idosos variar mediante a participação dos clientes na opção pela 

institucionalização, concluiu-se que, apesar da média das ordens da satisfação com a estrutura 

residencial ser mais elevada nos clientes que entraram na estrutura residencial por sua própria 

iniciativa do que por iniciativa de familiares, a diferença não era estatisticamente 

significativa. Sales (2013) revelou que os clientes que recorreram por iniciativa própria à 

estrutura residencial para idosos mostraram um grau de satisfação elevado com a intimidade e 

um menor grau de satisfação com as atividades sociais. 

Quanto à participação nas atividades culturais, existem diferenças significativas em todas as 

dimensões, com exceção da dimensão “Confiança e segurança”. Em todas as dimensões, os 

índices de satisfação mais elevados são obtidos por parte de quem participa nas atividades. 

Matias (2010) e Barros (2011) referem que a satisfação, quanto à estrutura residencial para 

idosos variar consoante a participação dos clientes nas atividades culturais, a média das 

ordens da satisfação é mais elevada nos clientes que participam nas atividades culturais do 

que nos que não participam. Quanto maior a capacidade de autonomia, mais satisfação do 

cliente, logo, mais facilitadoras serão as interações sociais com os seus companheiros e, 

portanto, maior a sua satisfação. Segundo R. Martins (2010), a prática e o desenvolvimento de 

atividades de lazer têm-se revelado, na vida do ser humano, como um fator de grande 

importância, contribuindo, por um lado, para um melhor estado de espírito dos indivíduos e, 

por outro lado, como fator que pode amenizar os efeitos inerentes ao processo de 

envelhecimento. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSÕES E REFLEXÕES GERAIS  

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Neste capítulo, são abordadas as conclusões mais relevantes da presente investigação, assim 

como uma reflexão acerca do estudo em causa. Para além disso, são ainda referidas as 

limitações que foram mais notórias ao longo da realização desta investigação e apresentadas 

algumas sugestões de estudos futuros, acerca da presente temática. 

Prevê-se que a população dos países em desenvolvimento irá aumentar até 2100, tendo 

incidência maior, no aumento da população com idades compreendidas de 60 ou mais anos 

(DESA, 2014). Este aumento da esperança média de vida na população humana tem maior 

ocorrência nas sociedades industrializadas, devido ao avanço da ciência médica e da 

qualidade de vida. Forçosamente a realidade contemporânea, a nível mundial, é o aumento 

exponencial de pessoas idosas (Silva, 2011). Com estas evidências é essencial que as 

respostas sociais para os idosos, neste caso, as estruturas residenciais para idosos, estejam 

preparadas com todos os recursos fulcrais para receber e cuidar o melhor possível dos idosos, 

promovendo-lhe um envelhecimento bem-sucedido.  

O idoso adquire, na maior parte das vezes, limitações na sua autonomia, que o impede de 

realizar as suas tarefas do dia-a-dia e vê-se obrigado a requerer ajuda, pois, nem sempre, 

possui uma retaguarda familiar, tornando inevitável o seu ingresso numa estrutura residencial 

para idosos. Neste sentido, é fulcral saber, tanto o seu grau de satisfação, como o grau de 

satisfação de quem lhe presta os cuidados. Ainda é relevante identificar os fatores de 

satisfação de ambos para que, deste modo, possam ser melhorados, para um cuidado ao idoso, 

o mais ajustado possível. 

A presente investigação efetuou-se em 13 estruturas residenciais para idosos, onde se 

inquiriram 204 colaboradores e 381 clientes.  

Quanto aos colaboradores, a maioria é do género feminino e a média de idades é de 41,78 

anos. As habilitações literárias, na sua maioria, são de ensino secundário e 2º e 3º ciclo. 

Quanto ao estado civil, mais de metade são casados. 

Os colaboradores permanecem, maioritariamente, na organização há mais de 10 anos. Quanto 

ao vencimento mensal, metade dos colaboradores aufere um vencimento entre os 500€ e os 

1000€ e, apenas 2,0%, aufere um vencimento superior a 1000€. Quase todos os colaboradores 
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têm um contrato sem termo na organização e mais de metade dos colaboradores possuí um 

horário semanal a oscilar entre as 35 e as 39 horas, a trabalhar por turnos. 

O motivo principal que levou os colaboradores a trabalhar na organização foi o interesse e 

gosto pela área (54,8%), seguido de ser a única hipótese de emprego (23,9%).  

Apenas uma minoria dos colaboradores evidenciou acumular funções fora da organização. 

Relativamente ao grau de satisfação, a dimensão “Relações com as chefias” foi a que obteve 

maior pontuação, seguida de “Posto de trabalho”, “Contexto organizacional”, “Qualidade”, 

“Mudança e inovação”, “Cooperação e comunicação”, “Política e Estratégica” e 

“Reconhecimento e recompensa”. Conclui-se que os colaboradores dão mais valor às relações 

com as entidades superiores, ao seu próprio posto de trabalho e ao meio em que se inserem. 

Os colaboradores apresentaram menor satisfação respeitante à interação com os colegas e à 

remuneração, neste sentido, deve-se tomar medidas para colmatar estas insatisfações. Talvez 

um acréscimo no seu salário e habilidades para alcançar melhores relacionamentos com os 

seus colegas serão estratégias a tomar, para que estes se sintam mais satisfeitos no trabalho. 

Conclui-se que a idade e o sexo dos colaboradores não influenciam as dimensões da 

satisfação dos colaboradores de estruturas residenciais para idosos. Contudo, constatou haver 

relação entre o estado civil e a dimensão de satisfação “Contexto organizacional”, 

evidenciando que os colaboradores casados são os que têm uma maior satisfação no trabalho. 

Castel (2010) e Jacob (2001) referem que os colaboradores das estruturas residenciais para 

idosos adquirem um grau relativamente baixo de escolaridade. Mas os idosos dependentes e 

com demências estão a aumentar e esta torna-se, cada vez mais, uma área particular e rigorosa 

no que se refere aos conhecimentos. Portanto, as habilitações literárias são um fator crucial 

para se estar à altura das exigências necessárias à prestação destes cuidados, por parte dos 

colaboradores. A presente investigação conclui que as habilitações literárias não influenciam 

o grau de satisfação do colaborador.  

Verificou-se existir relação entre os anos de serviço e as dimensões de satisfação do 

colaborador, relativamente às dimensões “Contexto organizacional”, “Mudança e inovação”, 

“Reconhecimento e recompensa”, “Relações com as chefias”, “Política e estratégia” e “Posto 

de trabalho”. Constatou-se que a relação entre os anos de serviço e o grau de satisfação dos 

colaboradores é negativa para as dimensões referidas. Como exemplo, a satisfação dos 
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colaboradores diminui com o aumento dos anos de serviço. Isto leva a concluir que o facto de 

o colaborador estar na organização há mais tempo, pode criar rotinas, na qual se sinta 

insatisfeito.  

Constatou-se, também, que o vencimento teve significância nas dimensões “Reconhecimento 

e recompensa”, “Relações com as chefias”, “Política e estratégia”, “Posto de trabalho” e 

“Qualidade”. Foi verificada que a relação entre o vencimento e o grau de satisfação dos 

colaboradores é positiva para as dimensões referidas. Apresenta-se como exemplo, que a 

satisfação dos colaboradores aumenta com o aumento do seu vencimento.  

O tipo de vínculo não apresentou significância estatística em nenhuma das dimensões da 

satisfação do colaborador.  

Quanto à razão que conduziu o colaborador a exercer a sua função na organização, apenas 

houve significância nas dimensões “Mudança e inovação” e “Posto de trabalho”. Os 

colaboradores referenciaram, como principal razão que os levou a trabalhar na organização, o 

interesse e gosto pela área, onde se obtiveram os maiores índices de satisfação nas dimensões 

referidas e os que referiram a acessibilidade, como principal razão, obtiveram-se os índices 

menores de satisfação. 

No que respeita aos clientes, são essencialmente do sexo feminino. A média de idades dos 

clientes é de 83,92 anos. Mais de metade dos clientes destacou ser viúvo e cerca de metade 

evidenciou ser analfabeta. Quanto à permanência dos clientes, destacam-se os que estão na 

organização dos 12 meses aos 60 meses.  

Relativamente às visitas recebidas pelos familiares e pelos amigos, a maioria dos clientes diz 

recebê-las com uma frequência de uma visita semanal. Respeitante à razão primária que 

conduziu o cliente a frequentar a organização, grande parte dos clientes referiu ter sido por 

estarem a viver sozinhos e, só uma parte menos significativa, revelou ser por estarem 

incapacitados fisicamente. Uma grande parte dos clientes referiu ter sido os familiares a ter a 

iniciativa para o seu ingresso na organização, seguidamente de ter sido eles próprios a tomar a 

decisão.  

Basicamente, todos os clientes sabem das atividades existentes nas estruturas residenciais, 

embora apenas 69,5% diz participar e 71,1% referiu gostar destas. Mais de metade dos 

clientes mencionou que as atividades preferidas são as de carácter lúdico e seguidamente as 
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de carácter social. As atividades motoras e de carácter cognitivo são menos favoritas. A 

maioria dos clientes mencionou ter tido um acolhimento inicial, na organização, bom. 

Verificou-se que a ABVD, alimentação, foi a que, basicamente, todos os clientes 

comprovaram ser independentes. Quanto às restantes, observou-se um maior grau de 

dependência na higiene pessoal, tomar banho, controlo urinário, subir e descer escadas, 

controlo intestinal, utilização da casa de banho, transferências, mobilidade e vestir. 

Comprovou-se, ainda, que, mais de metade dos clientes, adquire de uma moderada 

dependência, seguidamente, uma grave dependência e dependência total. Apenas uma minoria 

pouco significativa revela ser independente total e muito leve dependência.  

Verificou-se que a idade, o sexo, as habilitações literárias e a permanência do idoso na 

organização não influenciam na dependência dos clientes. 

Constatou-se que há relação entre a dependência dos clientes e de quem partiu a iniciativa da 

sua ida para a organização, evidenciando que, quando a iniciativa é tomada pelos familiares, a 

sua dependência é maior, comparativamente quando parte do próprio cliente. Também foram 

verificadas diferenças significativas entre a dependência dos clientes e a razão principal que 

os levou a ir para a organização, evidenciando que, os que dizem, como razão primária da sua 

ida para a organização estarem fisicamente incapacitados, revelaram adquirir maior 

dependência e os que mencionam o facto de estarem a viver sozinhos possuírem uma menor 

dependência.  

Respeitante à relação entre a participação dos clientes nas atividades culturais e a sua 

dependência, evidenciou-se, também, existirem diferenças significativas. Os clientes que não 

participam nas atividades culturais são os que possuem um grau maior de dependência. 

Também se verificou que as dimensões da satisfação do cliente não influem na dependência 

dos clientes. Contudo, F. Barros (2011) diz que a satisfação que o idoso tem com os seus 

relacionamentos influencia a sua capacidade funcional. Isto acontece porque o idoso gosta de 

construir novas amizades, sendo, esta, uma forma de colmatar as suas experiências mais 

difíceis, como a solidão e a dependência. 

Relativamente ao grau de satisfação, a dimensão “Fatores tangíveis” foi a que obteve maior 

pontuação, seguida “Empatia”, “Confiança e segurança”, “Capacidade de resposta” e 

“Fiabilidade”. Conclui-se que os clientes valorizam mais o ambiente que os circunda, a 
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confiança, bem como o relacionamento com os que os rodeiam. Na generalidade, a maioria 

dos clientes revelou estar satisfeita com a organização. 

Constatou-se que não existe relação entre a idade e as dimensões de satisfação do cliente.  

Relativamente ao género, apenas teve uma significância marginal na dimensão “Empatia” e 

verificou-se que os clientes do sexo masculino apresentaram uma satisfação mais elevada 

nesta dimensão.  

Averiguou-se, também, que o estado civil só teve significância nas dimensões “Fiabilidade” e 

“Capacidade de resposta” e constatou-se que, nestas dimensões, os clientes casados ou 

solteiros tiveram índices mais elevados de satisfação que os viúvos ou os divorciados. 

Verificou-se que a permanência na organização teve diferenças significativas nas dimensões 

“Fiabilidade”, “Capacidade de resposta” e “Empatia” comparando apenas dois grupos, um de 

clientes há cinco ou menos anos na organização e outro grupo há mais de cinco anos. 

Averiguou-se que os clientes que se encontram há mais de cinco anos na estrutura residencial 

apresentam índices mais baixos de satisfação, nas dimensões referidas. 

Evidenciou-se que as visitas regulares de familiares e amigos não tiveram quaisquer 

diferenças significativas nas dimensões de satisfação. 

Conclui-se ainda que a iniciativa de ir para a organização partir do próprio cliente foi a que 

obteve maiores índices de satisfação do cliente. 

Para terminar, a relação entre a participação dos clientes nas atividades culturais e o seu grau 

de satisfação verifica-se em todas as dimensões, com exceção da dimensão “Confiança e 

segurança”. Constata-se que, em todas as dimensões, os índices de satisfação mais elevados 

são obtidos por quem participa nas atividades. 

Terminadas as conclusões finais desta investigação, importa fazer uma retrospetiva de todo o 

saber obtido. Indo de encontro aos objetivos traçados, deste estudo, percebeu-se que os 

colaboradores valorizam mais as relações com as entidades superiores, o seu próprio posto de 

trabalho e o meio em que se inserem. Mostram menor satisfação na interação com os colegas 

e com a sua remuneração. Foram, também, descobertos os fatores que influenciam o seu grau 

de satisfação, sendo eles o estado civil, os anos de serviço, o vencimento e a razão principal 

que o (a) levou a trabalhar na organização. Os clientes dizem valorizar mais o ambiente que 



Capítulo IV – Discussão dos Resultados 

 

 

168 

os circunda, a confiança, bem como o relacionamento com os que os rodeiam. Também foram 

encontrados os fatores que influem o seu grau de satisfação: o género, o estado civil, a 

permanência na organização, de quem partiu a iniciativa para ir para a organização e a 

participação nas atividades culturais da organização. De referir, ainda, que o grau de 

dependência dos clientes é afetado pela iniciativa de quem toma a decisão da ida do cliente 

para a organização, pela razão primordial que conduz o cliente a ir para a organização e pela 

sua participação nas atividades culturais. 

Ao longo da realização deste estudo, foram constatadas algumas limitações, nomeadamente a 

escassa bibliografia sobre a temática da investigação, nenhum estudo realizado sobre os 

instrumentos de recolha de dados de avaliação da satisfação, quer nos colaboradores quer nos 

clientes e a elevada recusa ou não adesão ao estudo. 

Mas, apesar destas limitações, foi possível a sua realização e conseguiram-se obter conclusões 

com validade, alcançando os objetivos pretendidos e validando, assim, total ou parcialmente, 

cinco hipóteses das sete enunciadas.  

Como sugestão futura, propõe-se aperfeiçoar os instrumentos de medida, referentes à 

avaliação dos colaboradores e clientes de estruturas residenciais para idosos, uma vez que, na 

presente investigação, é proposta uma nova reorganização do agrupamento do conjunto dos 

itens que caracteriza cada dimensão da satisfação. Para além disso, propõe-se que sejam 

efetuados novos estudos acerca destes e novos fatores que possam influenciar a satisfação dos 

colaboradores e clientes destas estruturas, podendo chegar a dados ainda mais conclusivos, 

para que estes fatores possam vir a ser melhorados. 
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ANEXO A 

Mini Exame do Estado Mental 
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1 - Orientação (1 ponto por cada resposta correta) (0-10 Pontos)                  

                                                   

                  Certo Errado                          

1.1 - Em que ano estamos?                              

1.2 - Em que mês estamos?                              

1.3 - Em que dia do mês estamos?                              

1.4 - Em que dia da semana 

estamos? 
    

                         

1.5 - Em que estação estamos?                              

1.6 - Em que país estamos?                              

1.7 - Em que distrito é que vive?                              

1.8 - Em que terra vive?                              

1.9 - Em que casa estamos?      
Total de pontos "orientação":   

    

1.10 - Em que andar estamos?          

                                                   

2 - Retenção (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida) (0-3 Pontos)            

Vou dizer três palavras: queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas.  

Procure ficar a sabê-las de cor: 

                                                   

      Certo Errado                                      

2.1 - Pêra                                          

2.2 - Gato      
    Total de pontos "retenção":   

                 

2.3 - Bola                       

                                                   

3 - Atenção e cálculo (1 ponto por cada resposta correta). Se der uma errada mas depois continuar a 

subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar ao fim de 5 respostas (0-5 Pontos) 

 

 

Agora peço que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado volta a tirar 3 e repete assim 

até eu dizer para parar. 

 

 

Ex.: 30 - (3) ….. 27 - (3) ….. 24 - (3) ….. 21 - (3) ….. 18 - (3)    Total de pontos "atenção e 

cálculo": 
  

 

                                

                                                   

4 - Evocação (1 ponto por cada resposta correta) (0-3 Pontos)                     

Veja se consegue dizer as 3 palavras que pedidas anteriormente para decorar:              

                                                   

      Certo Errado                                      

4.1 - Pêra                                          

4.2 - Gato      
      Total de pontos "evocação":   

                 

4.3 - Bola                       

                                                   

5 - Linguagem (1 ponto por cada resposta correta) (0-8 Pontos)                    

                                                   

5.1 - Como se chama isto? (mostrar objetos) (0-2 Pontos)                        

                                                   

        Certo Errado                                    

5.1.1 - Relógio      
      Total de pontos    

                 

5.1.2 - Lápis                       

                                                   

5.2 - Repita a frase que lhe vou dizer: "O rato roeu a                Total de pontos         

Mini-Mental State (Folstein, Folstein & McHugh,1975) 
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rolha" (0-1 Pontos) 

 

5.3 - Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e coloque-a sobre a 

mesa, (ou sobre a cama, se for o caso); dar a folha com as duas mãos: (0-3 Pontos) 

 

 

                                                   

              Certo Errado                              

5.3.1 - Pega com mão direita                                  

5.3.2 - Dobra ao meio      
                 Total de pontos    

           

5.3.3 - Coloca onde deve                 

                                                   

5.4 - Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz (mostrar cartão com a frase bem legível - "Feche os 

olhos"; sendo analfabeto, lê-se a frase) (0-1 Pontos) 

 

 

                                                   

            Certo Errado    
              Total de pontos    

           

5.4.1 - Fechou os olhos                   

                                                   

5.5 - Escreva uma frase inteira aqui. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros gramaticais não 

prejudicam a pontuação. (0-1 Pontos) 

  

                  

        Total de pontos    
 

 

                  

                                                   

6 - Habilidade construtiva (1 ponto pela cópia correta)   (0-1 Pontos)                 

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar com 5 lados, dois dos 

quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação. 

 

 

                                                                                

 
 

                                  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                                                                

                                                   

Total de pontos "habilidade construtiva"    
                           

                           

                                                   

Total de pontos MMS (máximo de 30 pontos)    
                         

                         

                                                   

                                                   

 

 
 

Classificação: Varia entre 0 e 30, sendo os valores de corte para a população 

portuguesa a partir dos quais se considera com defeito cognitivo os 

seguintes: 

 Analfabetos: menor ou igual a 15 

 1 a 11 anos de escolaridade: menor ou igual a 22 

 Escolaridade superior a 11 anos: menor ou igual a 27 
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ANEXO B 

Questionário dirigido aos colaboradores 
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Universidade dos Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde 

Proposta de Trabalho: Dissertação 

“Satisfação dos Colaboradores e Clientes das Estruturas Residenciais para 

Idosos” 

 

 

O presente questionário destina-se a recolher dados que servirão de suporte a 

uma investigação, no âmbito do Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde, a 

decorrer na UTAD. 

Contém perguntas que permitem conhecer dados sociodemográficos e 

profissionais dos colaboradores das Estruturas Residenciais para Idosos, bem 

como compreender os fatores específico que influenciam o seu grau de 

satisfação.  

A sua contribuição é imprescindível e portanto é necessário que responda de 

forma mais completa e honesta possível, a fim de obter resultados corretos e 

reais em relação à instituição, na sua diversidade e multiplicidade de opiniões. 

O questionário é anónimo e confidencial, pelo que é importante responder com 

honestidade e rigor. 

 

Desde já, agradeço muita a sua colaboração! 

Eliane Silva 
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Parte I - Questionário aos Colaboradores 

(Dados Sociodemográficos e Profissionais)  

Instruções para o seu preenchimento: 

 Responda, colocando uma cruz (x) sobre o quadrado que melhor corresponde à 

alternativa em que se situa; 

 Nas questões em que aparece um espaço (linha) em branco complete-o de acordo 

com a sua situação. 

 

1- Idade: _______ anos 

 

2 – Sexo: 

         1       Feminino 

         2      Masculino 

 

3-Tem filhos: 

         1       Sim 

         2      Não 

 

4 - Habilitações Literárias:  

         1       Não sabe ler, nem escrever 

         2     1º ciclo do ensino básico 

         3       2º ciclo do ensino básico 

         4      3º ciclo do ensino básico 

         5       Ensino secundário 

         6      Ensino superior 

 

5 - Estado Civil: 

         1       Solteiro  

         2      Casado  

         3       União de Facto  

         4      Divorciado  

         5       Viúvo  
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6 - Há quanto tempo trabalha nesta Organização? __________________ 

 

7- Qual o seu Vencimento Mensal?____________  euros 

 

8-Tipo de Vínculo à Estrutura Residencial para Idosos:     

         1       Contrato sem Termo  

         2      Contrato com Termo  

         3       Contrato com Termo Incerto  

         4      Prestação de Serviços  

         5       Outro. Qual?__________________________ 

 

9- Horário Semanal:_________  horas 

 

10- Tipo de Horário: 

         1       Fixo 

         2     Turnos 

 

11- Principal razão que o (a) levou a trabalhar nesta Organização: 

         1       Interesse e gosto pela área  

         2      Experiência profissional/conhecimento na área  

         3       Acessibilidade  

         4      Única hipótese de trabalho  

 

12- Acumula funções fora desta Organização? 

         1       Sim 

         2      Não 
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Parte II 

Questionário de Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores 
(Adaptado do Instituto da Segurança Social. (2007). Questionários de avaliação da satisfação: Estruturas 

residenciais para idosos) 

 

 
Responda às questões seguintes, assinalando com uma cruz (x) sobre o quadrado que 

melhor expressa a sua opinião, de acordo com a escala (de 1 a 5) sendo que: 

1. Nada Satisfeito 

2. Pouco Satisfeito 

3. Satisfeito 

4. Muito Satisfeito 

5. Totalmente Satisfeito 

Se a questão não se aplica ao seu caso, assinale “Não se Aplica” (NA). 

Caso não saiba responder em alguma questão pode assinalar “Não Sei” (NS).  

 

1. Contexto Organizacional 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

1.1 Prestígio, solidez e sustentabilidade futura da organização        

1.2 Oportunidades e facilidades para o desenvolvimento das suas 

competências pessoais e profissionais 

       

1.3 Oportunidades para a sua progressão na carreira        

1.4 Atividades extra - profissionais proporcionadas pela organização        

1.5 Instalações e equipamentos disponibilizados para o exercício da sua 

função 

       

 

2. Cooperação e Comunicação 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

2.1 Ajuda, colaboração e cooperação entre todos os colaboradores        

2.2 Ambiente de trabalho sem conflitos        

2.3 Promoção e estímulo do trabalho em equipa        

2.4 Receção, acesso e partilha da informação necessária ao desempenho da 

sua função 

       

2.5 Informação e comunicação do seu desempenho por parte da chefia        

 

 

3. Mudança e Inovação 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

3.1 Formas de participação nas ações de melhoria e inovação na organização        

3.2 Promoção, estímulo e apoio à criatividade        

3.3 Abertura e integração das sugestões dos colaboradores que visam melhorar 

o funcionamento da organização 
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4. Reconhecimento e Recompensa 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

4.1 Reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho realizado        

4.2 Remuneração, regalias e benefícios, esforço e trabalho realizado        

4.3 Promoção de igualdade de remuneração para funções iguais na organização        

4.4 Remunerações praticadas na organização face às praticadas em organizações 

similares do setor 

       

4.5 Correção e justiça na avaliação do desempenho na sua função        

 

 

 

       

 

 

5. Relações com as Chefias 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

5.1 Orientação, apoio e cooperação da chefia        

5.2 Capacidade de liderança e chefia do seu superior hierárquico        

5.3 Participação na definição dos objetivos individuais a atingir        

 

 

 

       

6. Política e Estratégica 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

6.1 Informação, comunicação e disseminação da estratégia, políticas e objetivos da 

organização 

       

6.2 Conhecimento do contributo da sua função para atingir os objetivos da 

organização 

       

6.3 Informação e comunicação dos resultados da organização        

 

 

 

       

7. Posto de Trabalho 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

7.1 Forma e participação dos colaboradores na tomada de decisão        

7.2 Autonomia para planear, executar e avaliar o seu trabalho        

7.3 Realização pessoal e profissional com a função que desempenha        

7.4 Conhecimento sobre a sua função e o que a organização espera de si         

7.5 Ambiente, conforto e bem-estar físico do posto de trabalho        

7.6 Adequação e realismo dos objetivos individuais a atingir        
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 SIM NÃO 

11. Sente que trabalha numa organização inovadora e em permanente melhoria?   

 

 

 

 

Obrigada pela sua Colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Qualidade 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

8.1 Informação, comunicação e disseminação da Política e Objetivos da Qualidade        

8.2 Conhecimento do contributo da sua função para garantir e/ou atingir os 

objetivos da qualidade 

       

8.3 Prioridade dada pela organização ao Princípio Orientação para o Cliente 

(avaliação de necessidades e expetativas, satisfação do cliente, envolvimento do 

cliente como parceiro ativo, …) 

       

8.4 Qualidade global e valor acrescentado para o cliente do serviço prestado pela 

organização 

       

 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

9. De uma forma geral, qual é o seu grau de satisfação com a organização?        

 SIM NÃO 

10. O grau de satisfação que tinha há um ano com a organização era mais elevado? 

(caso ainda não trabalhe na organização há um ano, qual o seu grau de satisfação até à data?) 
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ANEXO C 

Questionário dirigido aos clientes 
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Universidade dos Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde 

Proposta de Trabalho: Dissertação 

“Satisfação dos Colaboradores e Clientes das Estruturas Residenciais para 

Idosos” 

 

O presente questionário destina-se a recolher dados que servirão de suporte a 

uma investigação, no âmbito do Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde, 

a decorrer na UTAD. 

Contém perguntas que permitem conhecer dados sociodemográficos dos 

clientes das Estruturas Residenciais para Idosos, bem como compreender os 

fatores específico que influenciam o seu grau de satisfação.  

A sua contribuição é imprescindível e portanto é necessário que responda de 

forma mais completa e honesta possível, a fim de obter resultados corretos e 

reais em relação à instituição, na sua diversidade e multiplicidade de opiniões. 

O questionário é anónimo e confidencial, pelo que é importante responder 

com honestidade e rigor. 

 

Desde já, agradeço muita a sua colaboração! 

Eliane Silva 
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Parte I - Questionário aos Clientes 

(Dados Sociodemográficos)  

Por favor responda às seguintes questões, colocando um (x) nas respostas corretas, 

relacionadas com os seus dados de identificação e sociodemográficos. 

 

1- Idade: _______ anos 

 

2 – Sexo:   

 

         1       Feminino 

         2      Masculino 

 

3 - Estado Civil: 

 

         1       Solteiro  

         2      Casado  

         3       União de Facto  

         4      Divorciado  

         5       Viúvo  

 

4 - Habilitações literárias: 

 

         1       Não sabe ler e/ou escrever; 

         2      Primeiro ciclo do ensino básico; 

         3       Segundo ciclo do ensino básico; 

         4      Terceiro ciclo do ensino básico; 

         5       Ensino Secundário; 

         6      Ensino Superior.            

 

5 – Permanência na Organização: __________________ 

 

 

  

6- Recebe regularmente visitas de familiares? 

 

         1       Não 

         2      Sim 
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6.1 Se sim quantas vezes por semana? 

 

         1       Uma vez por semana  

         2      Duas a três vezes por semana  

         3       Mais de três vezes por semana  

 

 

6- Recebe regularmente visitas de amigos? 

 

         1       Não 

         2      Sim 

 

6.1 Se sim quantas vezes por semana? 

 

         1       Uma vez por semana  

         2      Duas a três vezes por semana  

         3       Mais de três vezes por semana  

 

 

7 - Principal razão que o (a) levou a vir para esta Organização: 

         1       Por estar a viver sozinho  

         2      Por falta de condições domiciliárias 

         3       Por estar incapacitado cognitivamente 

         4      Por estar incapacitado fisicamente 

         5       Outras 

 

8 - De quem partiu a iniciativa para vir para esta Organização? 

 

         1       Própria 

         2      Familiares 

         3       Vizinhos / Amigos 

4   Outros 

 

9 - A Organização planeia atividades culturais? 

         1       Não 

         2      Sim 
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 9.1  Participa? 

 

         1       Não 

         2      Sim 

 

10 - Gosta das atividades que a Organização realiza para a animação e ocupação dos 

seus tempos livres? 

 

         1       Não 

2   Sim 

 

10.1- Quais as atividades que mais gosta? 

 

         1       Nível Motor (Ex. ginástica geriátrica,…) 

         2      Nível Cognitivo (Ex. trabalhos manuais,…) 

         3       Nível Social (Ex. participação em festas, passeios…) 

         4      Nível Lúdico (Ex. música, teatro, leitura,…) 

 

 

11- Quanto às atividades de vida diária escolha a opção que se aplica à sua situação 

atual (adaptado do Índice de Barthel, Mahoney & Barthel,1965) 

 

 11.1 – Alimentação 

 

         1       Independente 

         2      Precisa de ajuda ( para cortar os alimentos,…) 

3    Dependente 

 

 11.2 -  Transferências 

         1       Independente 

         2      Precisa de alguma ajuda 

         3       Necessita de ajuda, mas consegue sentar-se sozinho 

         4      Dependente, não tem equilíbrio sentado 
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 11.3 – Higiene Pessoal 

 

         1       Independente no barbear, dentes, rosto e cabelo pessoal 

         2      Dependente, necessita de alguma ajuda com o cuidado 

 

 11.4 – Banho 

 

         1       Toma banho sozinho ( entra e sai do duche ou banheira sem ajuda) 

         2      Dependente. Precisa de alguma ajuda 

 

           

 11.5 -  Utilização da casa de banho 

 

         1       Independente 

         2      Precisa de alguma ajuda 

         3       Dependente 

 

 11.6 - Mobilidade 

         1        Caminha 50 metros sem ajuda ou supervisão (pode usar ajudas técnicas) 

         2      Caminha menos do que 50 metros, com ajuda de outra pessoa ( física ou verbal) 

         3       Independente em cadeira de rodas, pelo menos 50 metros 

         4      Imóvel 

 

 11.7 -  Subir e descer escadas 

 

         1       Independente, com ou sem ajuda técnicas 

         2      Precisa de ajuda 

         3       Dependente 
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 11.8 -  Vestir 

 

         1       Independente ( incluindo botões, fechos e atacadores) 

         2      Com ajuda 

         3       Impossível 

 

 11.9 - Controlo intestinal 

 

         1       Controla perfeitamente, sem acidentes, podendo fazer uso de supositório ou similar 

         2      Acidente ocasional ( uma vez por semana) 

4   Incontinente ou precisa de uso de clisteres 

 

 11.10  - Controlo urinário 

     

         1     Controla perfeitamente, mesmo algaliado, desde que seja capaz de manejar a algália 

sozinho 

         2      Acidente ocasional (máximo uma vez por semana) 

         3       Incontinente ou algaliado sendo incapaz de manejar a algália sozinho 

 

 

12 - Acolhimento Inicial (admissão e integração): 

 

         1       Muito Mau  

         2      Mau  

         3       Médio  

         4       Bom  

         5      Muito Bom  
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Parte II 

Questionário de Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes 
(Adaptado do Instituto da Segurança Social. (2007). Questionários de avaliação da satisfação: Estruturas 

residenciais para idosos) 

 
Responda às questões seguintes, assinalando com uma cruz (x) sobre o quadrado que 

melhor expressa a sua opinião, de acordo com a escala (de 1 a 5) sendo que: 

1. Nada Satisfeito 

2. Pouco Satisfeito 

3. Satisfeito 

4. Muito Satisfeito 

5. Totalmente Satisfeito 

Se a questão não se aplica ao seu caso, assinale “Não se Aplica” (NA). 

Caso não saiba responder em alguma questão pode assinalar “Não Sei” (NS).  

 

 

1. Fatores Tangíveis 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

1.1 Estado de conservação dos edifícios        

1.2 Limpeza e arrumação das instalações        

1.3 Facilidade de acesso, circulação e movimentação nas instalações        

1.4 Estado de conservação dos equipamentos        

1.5 Conforto e adequação das instalações        

1.6 Segurança e conforto dos transportes        

1.7 Apresentação e imagem dos colaboradores        

 

 

       

        

 

2. Fiabilidade 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

2.1 Participação no planeamento dos serviços que lhe são prestados        

2.2 Planeamento, organização e execução dos serviços e atividades 

ocupacionais e de desenvolvimento pessoal 

       

2.3 Informação sobre o Regulamento e regras de funcionamento        

2.4 Informação e participação na elaboração do seu plano individual        

2.5 Informação de como aceder a outros serviços que a organização 

disponibiliza 

       

2.6 Confiança na capacidade da organização para ajudar a resolver os seus 

problemas/questões 
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3. Capacidade de Resposta 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

3.1 Modo/Desempenho como os colaboradores prestam os serviços        

3.2 Adequação das refeições aos seus gostos e necessidades        

3.3 Apoio nos cuidados de higiene e imagem e de que precisa        

3.4 Apoio nos cuidados de saúde de que precisa        

3.5 Apoio na realização das suas atividades pessoais        

3.6 Adequação das atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal aos 

seus interesses e necessidades 

       

3.7 Diversidade e quantidade das atividades ocupacionais e de 

desenvolvimento pessoal disponibilizadas 

       

3.8 Disponibilidade dos colaboradores sempre que precise do seu apoio        

 

4. Confiança e Segurança 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

4.1 Sistemas de segurança contra roubo, incêndio e intrusão        

4.2 Cumprimento dos seus direitos por parte de todos os colaboradores        

4.3 Forma como a organização assegura a confidencialidade dos seus dados 

pessoais 

       

4.4 Simpatia, educação e atenção dos colaboradores        

4.5 Esclarecimento e informação prestados pelos colaboradores sempre que 

precise 

       

4.6 Respeito da organização pelas suas decisões e opções        

4.7 Forma como os colaboradores cumprem o seu plano individual (higiene 

pessoal, medicamentos, atividades ocupacionais,…) 

       

 

 

5. Empatia 

Qual o seu Grau de Satisfação relativamente a: 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

5.1 Tratamento e encaminhamento das reclamações dos clientes        

5.2 Respeito e consideração da organização pelas sugestões dos clientes        

5.3 Nível de informação sobre mudanças/alterações na organização        

5.4 Disponibilidade dos colaboradores para ouvirem e apoiarem a resolução 

dos seus problemas pessoais 

       

5.5 Apoio dos colaboradores na sua dinamização e motivação para realizar e 

participar em atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal 

       

 

 

 
Grau de Satisfação 

1 2 3 4 5 NA NS 

6. De uma forma geral, qual é o seu grau de satisfação com a organização?        

Obrigada pela sua Colaboração! 
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ANEXO D 

Autorização para realização do estudo 
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Ex.
mo (a) 

Sr
(a)

. Diretor (a)  

Instituição__________ 

 

No âmbito do segundo ano do Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde, na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, eu Eliane Rocha Silva, venho por este meio 

solicitar a V. Ex.
a
 a autorização para aplicação de um questionário aos Colaboradores, e 

outros dois questionários aos Clientes, da sua Instituição.  

Estes instrumentos de avaliação têm como objetivo recolher dados para o 

desenvolvimento da minha Tese de Mestrado como tema “Satisfação de Colaboradores e 

Clientes de Estruturas Residenciais para Idosos”, cuja orientação está ao encargo da 

Professora Helena Pimentel e do Professor Vítor Rodrigues.  

Atualmente com o aumento da população idosa há uma maior procura pelas 

Estruturas Residenciais para Idosos. Sabemos que tanto a satisfação dos colaboradores 

como a dos clientes influenciam o bom funcionamento e harmonia das Instituições. A 

garantia da qualidade dos serviços prestados por vezes não é a desejada, ressentindo-se nos 

clientes. Neste sentido, parece-me fulcral conhecer tanto o grau de satisfação dos 

colaboradores como a dos clientes e perceber quais os aspetos que influenciam a sua 

satisfação; para deste modo poder melhorar o serviço prestado, aumentando a sua 

qualidade e consequentemente vir a possibilitar aos clientes um aumento na sua 

longevidade e na sua qualidade de vida. 

De referir que é garantido todo o anonimato e confidencialidade dos dados 

recolhidos.  

Desde já, agradeço a atenção disponibilizada de V. Ex
a
 e colaboração que possa 

dispensar para a realização deste estudo. Encontro-me sempre disponível para prestar 

quaisquer esclarecimentos que entenda necessário, através dos seguintes contatos: 

 E-mail: elianesilva@live.com.pt // Tlm:918559706  

Nota: Os questionários encontram-se em anexo. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Data: _____ / _____ /_____ 

Eliane Rocha Silva 
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ANEXO E 

Autorizações das estruturas residenciais para realização do estudo 
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