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1. CARTA QUE ACOMPANHOU O QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex. mo(a) Senhor(a) 

 

  

Estou a desenvolver uma tese de doutoramento na Universidade do Minho sobre a 

indústria têxtil e do vestuário em Portugal. 

O questionário tem como objectivo recolher a opinião dos colaboradores da empresa 

sobre questões importantes para o estudo da competitividade das empresas do sector, relativas 

à imagem empresarial. 

As respostas são confidenciais e o relatório da pesquisa será redigido sem identificar as 

pessoas e empresas envolvidas no estudo. 

Considerando a importância que o desenvolvimento do sector têxtil e do vestuário tem 

para todos nós, conto com a sua colaboração sem a qual não será possível atingir resultados 

válidos e fiáveis. 

Agradeço, desde já, a sua atenção e participação. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

Atenciosamente, 

A doutoranda: 

______________________ 

 

Maria José Sousa dos Santos 
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3. DESCRIÇÃO DE DADOS 
 
 
3.1. Impacto das variáveis sócio-demográficas e da formação profissional nas percepções, 

valores pessoais e atitudes relativamente à marca corporativa 

A finalidade deste anexo é a de apresentar os resultados das análises efectuadas para 

averiguar o impacto das características sócio-demográficas e da «formação profissional» dos 

inquiridos, na amostra global e nas diferentes amostras, nas percepções, crenças e 

sentimentos, nos valores pessoais e atitudes relativamente à marca corporativa. Quanto às 

diferentes amostras apresenta-se apenas as empresas onde se identificaram diferenças 

estatísticas significativas entre as médias relativas às dimensões ou variáveis do questionário e 

no score global. Os quadros aqui apresentados relativos à amostra global indicam as médias, o 

valor de F, de p e a significância. Os quadros relativos às diferentes amostras indicam apenas o 

valor de F e a significância. 

 

3.11. Sexo 

 

3.1.1.1. Impacto do sexo nas percepções e atitudes na amostra global 

Os resultados da análise da variância das percepções e atitudes em função do «sexo» 

revelam que não existem diferenças significativas entre os sexos na amostra global em relação 

à maior parte das variáveis analisadas dado que não se registaram valores estatisticamente 

significativos entre as médias. Através da observação dos valores apresentados no Quadro 1 

verifica-se que há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres em 

relação ao comprometimento «afectivo» e «normativo», apresentando os homens uma média 

mais elevada quanto ao comprometimento «afectivo» e as mulheres em relação ao 

«normativo».  

A análise global do conjunto dos itens das dimensões analisadas mostra que não 

existem diferenças estatísticas significativas entre homens e mulheres, os quais têm crenças, 

sentimentos e atitudes semelhantes em relação à marca corporativa. 
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Quadro 1 
Impacto do sexo nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa na amostra global 
 

Masculino 
(N= 107) 

Feminino 
(N=180) 

 
 
 

Sexo        
                     
                                     
                                                  Percepções 
                                                   e atitudes                     

Média Média F p Sig. 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 3,95 4,00 

 
1,21 ,272 NS 

Imagem da empresa no mercado 3,95 3,97 ,5 ,818 NS 

Comportamentos valorizados pela gestão 
 

4,30 4,24 1,19 ,276 NS 

Necessidades satisfeitas pela empresa 
 

3,80 3,70 2,27 ,133 NS 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 
Afectivo 3,83 3,65 6,63 ,011 * 

 
De continuidade 
 

3,12 3,11 ,04 ,844 NS 

Normativo 3,50 3,28 5,07 ,025 * 

 
Score Global 3,78 3,69 2,67 ,103 NS 

 
 

 

3.1.1.2. Impacto do sexo nas percepções e atitudes nas diferentes amostras 

As análises efectuadas nas diferentes amostras mostram que não existem diferenças 

significativas entre os sexos nas variáveis analisadas e no score global nas Empresas B e E, 

apresentando os inquiridos crenças, sentimentos e comprometimentos em relação à marca 

corporativa semelhantes. 

Quanto à Empresa A (Quadro 2) verifica-se que há diferenças estatísticas muito 

significativas nas percepções relativas à variável «produto: colecções/marcas» e diferenças 

altamente significativas quanto aos «comportamentos valorizados pela gestão» apresentando 

os homens as médias mais elevadas em ambas as dimensões. Na Empresa C existem 

diferenças estatísticas significativas nas crenças e sentimentos em relação ao «produto: 

colecções/marcas» e diferenças muito significativas em relação às crenças sobre a «imagem da 

empresa no mercado», apresentando as mulheres as médias mais elevadas. Na Empresa D 

identificaram-se diferenças significativas entre os sexos em relação ao comprometimento 

«afectivo» apresentando os inquiridos do «sexo» masculino a média mais elevada. Na 

Empresa F existe uma variação significativa entre os sexos nas percepções em relação ao 

produto apresentando os inquiridos do «sexo» feminino a média mais elevada.  
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Quadro 2 
Diferenças entre os sexos nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa nas diferentes 
amostras 
 

Empresas 
 

A 
M (N=6) 
F (N=14) 

C 

M (N=20) 
F (N=54) 

D 

M (N=61) 
F (N=50) 

F 
M (N=10) 
F (N=15) 

Sexo        
                     
                                     
                                                  Percepções 
                                                   e atitudes       

valor de F e significância 
 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 9,72 (**) 5,68 (*) 

 
 
 

6,60 (*) 
 

Imagem da empresa no mercado  8,06 (**)   

Comportamentos valorizados pela gestão 
 

11,89 (***)    

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 
Afectivo   5,07 (*)  

 

3.1.2. Idade 

 

3.1.2.1. Impacto da idade nas percepções e atitudes na amostra global 

Os resultados da análise da variância das percepções e atitudes em função da «idade» 

mostram que existem diferenças estatisticamente significativas entre as médias em mais de 

metade das variáveis assim como no score global, como se pode observar no Quadro 3. Ao 

analisar este quadro verifica-se que existem diferenças estatísticas significativas, por parte dos 

inquiridos dos diferentes grupos etários, quanto às percepções da imagem das empresas onde 

trabalham e das necessidades por elas satisfeitas. Os inquiridos com «idade ≥ a 46 anos» têm 

as médias mais elevadas, ou seja, percepções mais positivas nestas duas variáveis e os 

inquiridos com«idade ≤ a 25 anos» as médias mais baixas.  

As análises efectuadas revelam também que existem diferenças altamente 

significativas entre os indivíduos dos vários grupos etários em relação ao comprometimento 

«afectivo» e «normativo», como se pode observar nos valores descritos no quadro. Verifica-

se, de novo, que as médias mais elevadas nestas duas variáveis pertencem aos os indivíduos 

com «idade ≥46» anos e as médias mais baixas aos indivíduos com «idade ≤ a 25 anos». 
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Quadro 34 
Impacto da idade nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa na amostra global  
 

Idade 
 

Grupo 1 
(≤ a 25 anos) 

(N= 34) 

Idade 
 

Grupo 2 
(26-35 anos) 

(N=92) 

Idade 
 

Grupo 3 
(36-45 anos) 

(N=109) 

Idade 
 

Grupo 4 
(≥46 anos) 

(N=52) 

 
 
 
 
 

 

 Idade  
                          
                       
                         
                                         Percepções  
                                         e atitudes  

Média Média Média Média 
 

F p Sig. 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 
 

3,95 4,00 3,98 3,99 ,101 ,960 NS 

Imagem da empresa no mercado 3,75 3,93 3,99 4,12 3,20 ,024 * 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

4,25 4,31 4,22 4,27 ,61 ,609 NS 

Necessidades satisfeitas pela empresa 3,60 3,65 3,76 3,95 3,42 ,018 * 

Atitudes/ comprometimento – Variáveis 
 
Afectivo 
 

3,46 3,72 3,70 3,96 5,12 ,002 *** 

De continuidade 
 

3,01 3,05 3,16 3,18 ,854 ,465 NS 

Normativo 3,02 3,27 3,35 3,77 7,31 ,000 *** 

 

Score Global 3,59 3,69 3,70 3,93 4,95 ,002 *** 

 
 

A análise global do conjunto das variáveis analisadas mostra também que existem 

diferenças estatísticas altamente significativas entre os inquiridos dos vários grupos etários, os 

quais têm crenças, sentimentos e atitudes face à marca corporativa muito diferentes. Os 

inquiridos com «idade ≥46 anos» têm, no score global, a média mais elevada, ou seja, 

percepções e atitudes mais positivas e os inquiridos com «idade ≤ a 25 anos» a média mais 

baixa, revelando percepções menos positivas. 

 

3.1.2.2. Impacto da idade nas percepções e atitudes nas diferentes amostras  

 Após as análises efectuadas procedeu-se à análise da variância das percepções, valores 

pessoais e atitudes nas diferentes amostras. As análises efectuadas possibilitaram verificar que 

nas Empresas E e F não existiam diferenças significativas entre os inquiridos dos vários 

grupos etários quanto às crenças, sentimentos e atitudes em relação à marca corporativa nas 

variáveis em estudo nem no score global. 
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 Na Empresa A verifica-se, através da análise do Quadro 35, que existem diferenças 

significativas entre os inquiridos no que respeita às percepções do «produto: 

colecções/marcas» pertencendo a média mais elevada aos inquiridos com uma «idade ≤ a 25 

anos» e a média mais baixa aos inquiridos com «idade ≥46 anos». Quanto ao 

comprometimento «afectivo», «normativo» e score global verifica-se que há diferenças 

estatísticas altamente significativas nas médias pertencendo as médias mais elevadas aos 

inquiridos com «idade ≥46 anos» e as médias mais baixas aos inquiridos com «idade ≤ a 25 

anos». 

 
Quadro 4 
Diferenças entre os grupos etários nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa nas 
diferentes amostras   
 

Empresas 
 

A 
 

Grupo 1 (N=2) 
Grupo 2 (N=5) 
Grupo 3 (N=9) 
Grupo 4 (N=4) 

B 
 

Grupo 1 (N= 2) 
Grupo 2 (N=12) 
Grupo 3 (N=13) 
Grupo 4 (N=6) 

C 
 

Grupo 1 (N= 13) 
Grupo 2 (N=27) 
Grupo 3 (N=30) 
Grupo 4 (N=4) 

D 
 
Grupo 1 (N=9 
Grupo 2 (N=34) 
Grupo 3 (N=40) 
Grupo 4 (N=28) 

 Idade  
                          
                       
                         
                                         Percepções  
                                         e atitudes  

valor de F e significância 
 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 
 

4,92 (*)  3,24 (*)  

Imagem da empresa no mercado   3,38 (*) 3, 64 (*) 

Atitudes/ comprometimento – Variáveis 
 
Afectivo 
 

5,12 (***) 3,10 (*) 
 

4,10 (**) 3,73 (*) 
 

Normativo 7,31 (***)  3,21 (*) 4,04 (**) 

 
Score Global 4,95 (***)    

 
 

Quanto à Empresa B identificou-se que havia uma diferença estatística significativa 

entre as médias na variável comprometimento «afectivo» pertencendo a média mais elevada 

aos inquiridos com «idade ≥46 anos» e a média mais baixa aos inquiridos com «idade entre os 

26 e 35 anos» 

Na Empresa C verificou-se que havia diferenças estatísticas significativas entre as médias 

relativas a mais de metade das variáveis. Conforme se pode observar no Quadro 35 existem 

diferenças estatísticas significativas nas médias na variável «produto: colecções/marcas», 

«imagem da empresa no mercado» e comprometimento «normativo». Além destas diferenças 
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há uma diferença estatística muito significativa entre as médias na variável comprometimento 

«afectivo», pertencendo as médias mais elevadas em todas as dimensões aos inquiridos com 

«idade ≥46 anos» e as médias mais baixas aos inquiridos com « idade ≤ a 25 anos». 

Na Empresa D nota-se que existem diferenças estatísticas significativas nas variáveis 

«imagem da empresa no mercado» e comprometimento «afectivo». Nestas variáveis as médias 

mais elevadas foram obtidas pelos inquiridos com «idade ≥46 anos» e, simultaneamente, pelos 

inquiridos com «idade entre os 26 e 35 anos» no comprometimento «afectivo». A par destas 

diferenças identificou-se que havia uma diferença muito significativas entre os grupos etários 

em relação ao comprometimento «normativo» tendo-se verificado que os inquiridos com 

«idade ≥46 anos» tinham a média mais elevada. Em todas as variáveis analisadas os inquiridos 

com «idade ≤ a 25 anos» apresentaram as médias mais baixas. 

 

3.1.3. Profissão 

 

3.1.3. 1. Impacto da profissão nas percepções e atitudes na amostra global 

Para se proceder à análise da variância das percepções e atitudes em função da 

profissão utilizou-se o agrupamento realizado na caracterização da amostra (Grupo 1 – Pessoal 

Administrativo e similares, Grupo 2 – Técnicos e profissionais de nível intermédio, Grupo 3 – 

Operários, artífices e trabalhadores similares). 

Os resultados da análise efectuada (Quadro 5) mostram que existem diferenças 

estatísticas altamente significativas nas médias no comprometimento de «continuidade» 

apresentando os «Operários, artífices e trabalhadores similares» a média mais elevada e os 

«Técnicos e profissionais de nível intermédio» a média mais baixa. Quanto às outras variáveis 

verifica-se que não existem diferenças estatisticamente significativas nos valores obtidos nem 

no score global o que parece demonstrar que os trabalhadores dos vários grupos profissionais 

têm crenças, sentimentos e atitudes semelhantes em relação à marca corporativa.  
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Quadro 5 
Impacto da profissão nas percepções e atitudes relativamente à marca corporativa na amostra global  
 

Profissão 
 

Grupo 1 
(Pessoal 

administrativo e 
similares) 
(N= 29) 

Profissão 
 

Grupo 2 
(Técnicos 

e profissionais de 
nível intermédio) 

(N=31) 

Profissão 
 

Grupo 3 
(Operários, artífices 

e trabalhadores 
similares) 
(N=227) 

 

 
 

 

Profissão 
                          
                                       
                               
 
                                          Percepções 
                                         e atitudes 

Média Média Média F p Sig. 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 4,01 4 3,98 ,13 ,875 NS 

Imagem da empresa no mercado 3,92 3,90 3,98 ,31 ,730 NS 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

4,31 4,38 4,24 1,37 ,255 NS 

Necessidades satisfeitas pela empresa 3,61 3,70 3,76 ,80 ,452 NS 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 
Afectivo 
 

3,56 3,69 3,75 1,36 ,258 NS 

De continuidade 
 

2,82 2,74 3,20 9,76 ,000 *** 

Normativo 
 

3,10 3,22 3,41 2,44 ,089 NS 

 
Score global 
 

3,62 3,67 3,74 1,23 ,293 NS 

 
 
 
3.1.3.2. Impacto da profissão nas percepções e atitudes nas diferentes amostras 

 A análise da variância das percepções e atitudes em função da profissão revelou que 

não existiam diferenças significativas entre os inquiridos, pertencentes aos grupos 

profissionais definidos anteriormente, nas Empresas A e B, identificando-se algumas 

diferenças entre os inquiridos nas restantes empresa. 

 Quanto à Empresa C a análise do Quadro 6 permite identificar que há diferenças 

estatísticas significativas entre as médias no comprometimento «de continuidade» e 

comprometimento «normativo». Em ambas as variáveis os «Operários, artífices e 

trabalhadores similares» obtiveram as médias mais elevadas e o «Pessoal Administrativo e 

similares» as médias mais baixas.  

Na Empresa D existem diferenças significativas entre os inquiridos quanto ao 

comprometimento «afectivo». Os «Técnicos e profissionais de nível intermédio» apresentam a 

média mais elevada e o «Pessoal Administrativo e similares» a média mais baixa. 
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Quadro 6 
Diferenças entre os grupos profissionais nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa nas 
diferentes amostras 
 

Empresas 

C 
 
Grupo 1 (N=5) 
Grupo 2 (N=10) 
Grupo 3 (N=59) 
 

D 
 

Grupo 1 (N=14) 
Grupo 2 (N=8) 
Grupo 3 (N=89) 
 

E 
 

Grupo 1 (N=2) 
Grupo 2 (N=4) 
Grupo 3 (N=18) 

 

F 
 

Grupo 1 (N=2) 
Grupo 2 (N=5) 
Grupo 3 (N=18)

 

Profissão 
                          
                                       
                               
 
                                          Percepções 
                                         e atitudes 

valor de F e significância 
 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s)    4,67 (*) 

Imagem da empresa no mercado   4,06 (*)  

Comportamentos valorizados pela gestão   3,82 (*)  

Necessidades satisfeitas pela empresa   3,69 (*)  

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 
Afectivo 
 

 3,98 (*) 4,10 (*)  

De continuidade 
 

4,13 (*)  6,67 (**)  

Normativo 
 

3,48 (*)  4, 35 (*)  

 
Score global 
 

  8,46 (***)  

 
 

Na Empresa E verifica-se que há diferenças estatísticas significativas entre as médias 

em quase todas as variáveis e no score global. Conforme se pode observar no Quadro 37 

existem diferenças estatísticas significativas nas médias relativas às dimensões «imagem da 

empresa no mercado», «comportamentos valorizados pela gestão», «necessidades satisfeitas 

pela empresa», comprometimento «afectivo» e «normativo». Existem também diferenças 

estatísticas muito significativas entre as médias no comprometimento «de continuidade». Os 

«Operários, artífices e trabalhadores similares» obtiveram as médias mais elevadas em todas 

as variáveis à excepção dos «comportamentos valorizados pela gestão» obtendo aqui os 

«Técnicos e profissionais de nível intermédio» a média mais elevada. Obtiveram também a 

média mais elevada no score global. As médias mais baixas foram obtidas pelo «Pessoal 

Administrativo e trabalhadores similares» nas variáveis «imagem da empresa no mercado», 

«comportamentos valorizados pela gestão», «necessidades satisfeitas pela empresa» e 

comprometimento «afectivo». Este grupo profissional obteve também a média mais baixa no 
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score global. No comprometimento «de continuidade» e «normativo» foram os «Técnicos e 

profissionais de nível intermédio» que obtiveram a média mais baixa. 

Na Empresa F verifica-se que existem diferenças significativas entre os inquiridos em 

relação às percepções do «produto: colecções/marcas»  pertencendo a média mais elevada aos 

«Técnicos e profissionais de nível intermédio» e a mais baixa aos «Operários, artífices e 

trabalhadores similares». 

 

3.1.4. Cargo  

 

3.1.4.1. Impacto do cargo nas percepções e atitudes na amostra global 

Fez-se a análise da variância das percepções e atitudes em função do «cargo» 

utilizando-se o agrupamento realizado na caracterização da amostra (Grupo 1 – Chefia, Grupo 

2 - Auxiliar, Grupo 3 – Técnico ou outro cargo com impacto na marca e Grupo 4 – Operário). 

Os resultados das análises efectuadas mostram que existem diferenças estatísticas muito 

significativas nos valores obtidos na variável «produto: colecções/marcas» e altamente 

significativas nos valores obtidos no comprometimento «de continuidade». Mostra também 

que não existem diferenças significativas nas restantes variáveis nem no score global (Quadro 

7). Na variável «produto: colecções/marcas» os inquiridos a exercer um cargo «Técnico ou 

outro com impacto na marca» têm a média mais elevada e os inquiridos e exercer um cargo 

«Auxiliar» a média mais baixa. Em relação ao comprometimento «de continuidade» são os 

inquiridos a exercer um cargo de «Operário» que têm a média mais elevada e os inquiridos a 

exercer um cargo «Auxiliar» a média mais baixa.   

Apesar de não se verificarem diferenças significativas nas restantes variáveis pode-se 

observar que os trabalhadores que exercem um cargo «Técnico ou outro cargo com impacto na 

marca» têm, além das percepções mais favoráveis em relação ao «produto: colecções/marcas», 

a média mais elevada na variável «comportamentos valorizados pela gestão», o que reflecte 

uma maior concordância com os itens que integram a sub-escala. Os membros das empresas a 

exercer o cargo de «Chefia» apresentam uma média muito próxima nos «comportamentos 

valorizados pela gestão» e as médias mais elevadas nas variáveis «necessidades satisfeitas pela 

empresa», comprometimento «afectivo» e «normativo».   

Em relação à «imagem da empresa nomercado» são os membros a exercer um cargo de 

«Operário» que têm as percepções mais favoráveis.  
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Quadro 7 
Impacto do cargo nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa na amostra global  
 

Cargo 
 

Grupo 1 
(Chefia) 

 
 

(N=30 ) 

Cargo 
 

Grupo 2 
(Auxiliar) 

 
 

(N=52) 

Cargo 
 

Grupo 3 
(Técnico ou outro 
com impacto na 

marca) 
(N=28) 

Cargo 
 

Grupo 4 
(Operário) 

 
 

(N=177) 
 

 
 
 
 

Cargo 
                          
                       
                                  
 
                                        Percepções  
                                        e atitudes 

Média Média Média Média 
 

F p Sig. 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 3,97 3,82 4,10 4,01 4,25 ,006 ** 

Imagem da empresa no mercado 3,95 3,83 3,97 4 1,23 ,298 NS 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

4,38 4,14 4,39 4,25 2,51 ,059 NS 

Necessidades satisfeitas pela empresa 3,85 3,61 3,74 3,76 1,20 ,309 NS 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo 3,89 3,63 3,66 3,73 1,35 ,258 NS 

De continuidade 2,99 2,81 2,92 3,26 7,34 ,000 *** 

Normativo 3,58 3,21 3,19 3,40 1,81 ,145 NS 

 
Score global 3,81 3,59 3,74 3,75 2,15 ,095 NS 

 
 

3.1.4.2. Impacto do cargo nas percepções e atitudes nas diferentes amostras 

As análises efectuadas às diferentes amostras revelaram que não existiam diferenças 

significativas entre os inquiridos a exercer diferentes cargos na Empresa B os quais 

apresentam crenças, sentimentos e atitudes face à marca corporativa semelhantes. Identificou-

se algumas diferenças entre os inquiridos nas outras empresas. 

Ao analisar o Quadro 8 verifica-se que na Empresa A existem diferenças estatísticas 

significativas entre as médias na variável «comportamentos valorizados pela gestão». Os 

trabalhadores com um cargo «Auxiliar» obtiveram a média mais elevada e os trabalhadores 

com um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» a média mais baixa. 

Na Empresa C verifica-se que existem diferenças entre os inquiridos no 

comprometimento «de continuidade». Os inquiridos com um cargo de «Chefia» apresentavam 

um maior comprometimento, a média mais elevada e os inquiridos com um cargo «Auxiliar» a 

média mais baixa. 
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Na Empresa D identifica-se diferenças estatísticas significativas nas médias nas 

variáveis «produto: colecções/marcas», «necessidades satisfeitas pela empresa» e 

comprometimento «de continuidade». Quanto ao «produto: colecções/marcas» os membros a 

exercer um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» obtiveram a média mais elevada 

e os membros com um cargo «Auxilia» a média mais baixa. Na variável «necessidades 

satisfeitas pela empresa» as «Chefias» obtiveram a média mais elevada e os inquiridos com 

um cargo «Auxiliar» a média mais baixa. Quanto ao comprometimento «de continuidade» os 

inquiridos a exercer o cargo de «Operário» tiveram a média mais elevada e os inquiridos com 

um cargo «Auxiliar» a média mais baixa. 

  
Quadro 8 
Diferenças entre os cargos nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa nas diferentes 
amostras  
 

Empresas 
 

A 
 

Grupo 1 (N=5) 
Grupo 2 (N=2) 
Grupo 3 (N=2) 
Grupo 4 (N=11)
 

C 
 

Grupo 1 (N=7) 
Grupo 2 (N=16) 
Grupo 3 (N=5) 
Grupo 4(N=46) 

D 
 
Grupo 1 (N=9) 
Grupo 2(N=18) 
Grupo 3 (N=12) 
Grupo 4 (N=72) 

E 
 

Grupo 1 (N=4) 
Grupo 2 (N=3) 
Grupo 3 (N=3) 
Grupo 4(N=14) 

F 
 

Grupo 1 (N=2) 
Grupo 2 (N=8) 
Grupo 3 (N=4) 
Grupo 4 (N=11) 

 

Cargo 
                          
                       
                                  
 
 
 
 
                                        Percepções  
                                        e atitudes valor de F e significância 

 
Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s)   2,88 (*)  4,95 (**) 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

5,15 (*)     

Necessidades satisfeitas pela empresa   2,94 (*)   

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

De continuidade  3,17 (*) 3,17 (*) 3,59 (*)  

 
Score global    5,28 (*)  

 

 
Na Empresa E verifica-se que há diferenças entre os inquiridos quanto ao 

comprometimento «de continuidade» e no score global. Em ambos os itens as médias mais 

elevadas pertencem aos «Operários». No comprometimento «de continuidade» a média mais 

baixa pertencia, simultaneamente, aos inquiridos com um cargo «Auxiliar» e «Técnico ou 

outro com impacto na marca». No score global a média mais baixa foi obtida pelos inquiridos 

com um cargo «Auxiliar». 
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 Na Empresa F identifica-se diferenças estatísticas muito significativas entre as médias 

na variável «produto: colecções/marcas» . Os inquiridos com um cargo «Técnico ou outro com 

impacto na marca» obtiveram a média mais elevada e os inquiridos com um cargo de «Chefia» 

a média mais baixa. 

 

3.1.5. Antiguidade 

3.1.5.1 Impacto da antiguidade nas percepções e atitudes na amostra global 

Para se proceder às análises de variância das percepções e atitudes dos inquiridos em 

função da «antiguidade» na empresa considerou-se os agrupamentos: Grupo 1-  indivíduos 

com antiguidade ≤ a 10 anos, Grupo 2 – indivíduos com antiguidade entre os 11 e 20 anos e 

Grupo 3 - indivíduos com antiguidade ≥ a 31 anos. As análises realizadas (Quadro 9) mostram 

que não existem diferenças estatísticas significativas entre as médias quer nas variáveis 

analisadas quer no score global.   

 
Quadro 9 
Impacto da antiguidade nas percepções e atitudes em relação à marca corporativa na amostra global 
 

Antiguidade 
 

Grupo 1 
(≤ a 10 anos) 

(N=142) 

Antiguidade 
 

Grupo 2 
(11-20 anos) 

(N=96) 

Antiguidade 
 

Grupo 3 
(≥21 anos) 

(N=49) 

 
 
 

 
 

Antiguidade 
                          
                       
 
                                        Percepções, 
                                        atitudes 
 

Média Média Média F p Sig  
 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 3,97 3,97 4,02 ,27 ,763 NS 

Imagem da empresa no mercado 3,92 3,97 4,07 1,13 ,324 NS 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

4,25 4,28 4,26 ,10 ,902 NS 

Necessidades satisfeitas pela empresa 3,71 3,69 3,89 1,97 ,141 NS 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo 3,70 3,70 3,86 1,41 ,247 NS 

De continuidade 3,07 3,15 3,16 ,50 ,606 NS 

Normativo 3,28 3,36 3,60 2,90 ,056 NS 

 
Score global 3,70 3,71 3,80 ,86 ,425 NS 

 
3.1.5.2. Impacto da antiguidade nas percepções e atitudes nas diferentes amostras 
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Em relação às diferentes amostras verificou-se que não existiam diferenças 

significativas entre os inquiridos nas Empresas B, D e E, ou seja, a variação das percepções e 

atitudes em função da «antiguidade» não era significativa, encontrando-se algumas diferenças 

entre os inquiridos com diferente «antiguidade» nas restantes empresas. 

Em relação à Empresa A identificou-se que havia diferenças estatísticas significativas 

entre as médias na variável comprometimento «de continuidade» apresentando os 

trabalhadores com «antiguidade ≤ a 10 anos» a média mais elevada e os trabalhadores com 

«antiguidade ≥21 anos» a média mais baixa. Verificou-se também que no score global havia 

diferenças estatísticas altamente significativas entre as médias pertencendo a média mais 

elevada aos inquiridos com «antiguidade ≤ a 10 anos» e a média mais baixa aos inquiridos 

com «antiguidade ≥21 anos» a média.  

 

Quadro 41 
Diferenças entre os inquiridos com diferente antiguidade nas percepções e atitudes nas diferentes 
amostras 
 

Empresas 
 

A 
Grupo 1(N=7) 
Grupo 2 (N=8) 
Grupo 3 (N=5) 

C  
Grupo 1(N=36) 
Grupo 2 (N=24) 
Grupo 3 (N=14) 

F  
Grupo 1 (N=22) 
Grupo 2 (N=3) 

Antiguidade 
                          
                       
 
                                        Percepções, 
                                        atitudes 
 

valor de F e significância 
 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Imagem da empresa no mercado  3,73 (*)  

Necessidades satisfeitas pela empresa  3,42 (*)  

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo 
 

  5,55 (*) 

De continuidade 4,54 (*) 4,57 (*)  

Normativo  6,11 (***)  

 
Score global 9,03 (***) 4,34 (*)  

 

Na Empresa C verificou-se que havia diferenças estatísticas significativas entre as 

médias em mais de metade das variáveis assim como no score global. Identificaram-se 

diferenças estatísticas significativas nas médias relativas às variáveis «imagem da empresa no 

mercado», «necessidades satisfeitas pela empresa» e comprometimento «de continuidade» e 

diferenças estatísticas altamente significativas entre as médias no comprometimento 
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«normativo». Os inquiridos com «antiguidade ≥21 anos» apresentavam as médias mais 

elevadas em todas as variáveis e no score global. Os inquiridos com «antiguidade ≤ a 10 anos» 

as médias mais baixas nas referidas variáveis e score global.  

Na Empresa F identificaram-se diferenças estatísticas significativas entre as médias no 

comprometimento «afectivo». Os inquiridos com «antiguidade entre os 11 e 20 anos» 

obtiveram a média mais elevada e os inquiridos «antiguidade ≤ a 10 anos»  a média mais baixa 

 

3.1.6. Anos de exercício da actual profissão 

 

3.1.6.1. Impacto dos anos de exercício da actual profissão nas percepções e atitudes na 

amostra global 

Considerou-se, para fazer a análise de variância das percepções e atitudes em função 

dos «anos de exercício da actual profissão», os agrupamentos: Grupo 1- indivíduos com anos 

de exercício da actual profissão ≤ a 10 anos, Grupo 2 – indivíduos com anos de exercício entre 

os 11 e 20 anos, Grupo 3 –indivíduos com anos de exercício da profissão ≥ a 31 anos. Os 

resultados desta análise são apresentados no Quadro 11. 

As análises realizadas mostram que não existem diferenças estatisticamente significativas nos 

valores obtidos em mais de metade das variáveis nem no score global. Quanto às variáveis em 

que existem diferenças, verifica-se que existem diferenças estatísticas significativas entre as 

médias na «imagem da empresa no mercado» e diferenças altamente significativas entre as 

médias nas variáveis «necessidades satisfeitas pela empresa» e comprometimento 

«normativo». Os trabalhadores com «anos de exercício da actual profissão ≥ a 21 anos» 

apresentam as médias mais elevadas em todas as variáveis e os trabalhadores com «anos de 

exercício da actual profissão ≤ a 10 anos» as médias mais baixas. 
 

 

 

 

 

Quadro 11 
Impacto dos anos de exercício da actual profissão nas percepções e atitudes em relação à marca 
corporativa na amostra global 
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Anos de 
exercício 
Grupo 1 

(≤ a 10 anos)  
 

(N=107) 

Anos de 
exercício 
Grupo 2 

(11-20 anos) 
(N=125) 

Anos de 
exercício 
Grupo 3 

(≥21 anos) 
(N=55) 

 

 
 
 

 
 

Anos de exercício da actual 
profissão 
                          
                       
 
                                        Percepções, 
                                        atitudes 
 

Média Média Média F p Sig  
 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 3,96 4,00 4 ,20 ,815 NS 

Imagem da empresa no mercado 3,86 4,00 4,11 3,77 ,024 * 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

4,23 4,25 4,34 ,91 ,403 NS 

Necessidades satisfeitas pela empresa 3,64 3,73 3,97 5,34 ,005 *** 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo 3,65 3,73 3,86 2,23 ,109 NS 

De continuidade 3 3,18 3,18 2,23 ,109 NS 

Normativo 3,19 3,39 3,65 5,99 ,003 *** 

 
Score global 3,66 3,75 3,81 2,18 ,115 NS 

 

 

3.1.6.2. Impacto dos anos de exercício da actual profissão nas percepções e atitudes nas 

diferentes amostras 

 As análises efectuadas às diferentes amostras revelaram que não existiam diferenças 

entre os inquiridos quanto à variação das percepções e atitudes em função da variável sócio-

demográfica em análise nas Empresas B, D E e F. Os resultados obtidos nas outras empresas 

vão ser descritos em seguida. 

Em relação à Empresa A identificaram-se diferenças estatísticas significativas nas 

médias na variável «necessidades satisfeitas» pela empresa. Conforme se pode verificar no 

Quadro 43 os inquiridos com «anos de exercício da actual profissão ≥ a 21 anos» têm a média 

mais elevada pertencendo a média mais baixa aos inquiridos com «anos de exercício da actual 

profissão ≤ a 10 anos» 

 

 

 

Quadro 12 
Diferenças entre os inquiridos com diferentes anos de exercício da actual profissão nas percepções e 
atitudes em relação à marca corporativa nas diferentes amostras 
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Empresas 

A  
Grupo 1 (N=8) 
Grupo 2 (N=10) 
Grupo 3 (N=2) 

C 
Grupo 1 (N= 34) 
Grupo 2 (N=27) 
Grupo 3 (N=13) 

Anos de exercício da actual 
profissão 
                          
                       
 
                                        Percepções  
                                        e atitudes 
 valor de F e significância 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Imagem da empresa no mercado  3,71 (*) 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

3,81 (*)  

Necessidades satisfeitas pela empresa  3,42 (*) 

Atitudes/ comprometimento - Dimensões 
 

De continuidade  9,15 (***) 

Normativo  6,61 (***) 

 
Score global  4,83 (**) 

 
 

Na Empresa C verificou-se que existiam diferenças significativas entre os inquiridos 

em relação a mais de metade das variáveis e no score global. Identificaram-se diferenças 

significativas nas percepções sobre a «imagem da empresa no mercado» e «necessidades 

satisfeitas». Quanto às atitudes verificou-se que existiam diferenças altamente significativas 

entre os inquiridos relativamente ao comprometimento «de continuidade» e «normativo». Em 

todas as variáveis e no score global os inquiridos com «anos de exercício da actual profissão ≥ 

a 21 anos» têm as médias mais elevadas e os inquiridos com «anos de exercício da actual 

profissão ≤ a 10 anos»  as médias mais baixas. 

 

3.1.7. Escolaridade  

 

3.1.7. 1.Impacto da escolaridade nas percepções e atitudes na amostra global 

Para se proceder às análises de variância das percepções e atitudes relativamente à 

«escolaridade» utilizou-se os agrupamentos definidos na caracterização da amostra (Grupo 1: 

1º ciclo- instrução primária, Grupo 2: 2º ciclo– até 9º ano, Grupo 3: 3º ciclo – até 12º ano e 

Grupo 4: Ensino Superior). 

Quadro 13  
Impacto da escolaridade nas percepções e atitudes na amostra global 
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Escolaridade 
Grupo 1 
(1º ciclo- 
instrução 
primária) 
(N=118) 

Escolaridade 
Grupo 2 

(2º ciclo – até 
9º ano) 

 
(N=103) 

Escolaridade 
Grupo 3 

(3º ciclo – até 
12º ano) 

 
(N=52) 

 

Escolaridade 
Grupo 4 

(Ensino Superior)
 

 
(N=11) 

 
 

Escolaridade 
                          
                       
                         
                        Percepções 
                       e atitudes 
 

Média Média Média Média F p Sig. 
Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, 
marca(s) 

3,95 4,03 4,00 3,82 1,53 ,207 NS 

Imagem da empresa no 
mercado 

4,05 3,97 3,82 3,67 3,23 ,023 * 

Comportamentos 
valorizados pela gestão 

4,22 4,28 4,34 4,08 1,32 ,267 NS 

Necessidades satisfeitas 
pela empresa 

3,84 3,73 3,58 3,43 3,27 ,022 * 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo 3,77 3,77 3,60 3,24 3,82 ,010 ** 

De continuidade 3,22 3,21 2,80 2,57 8,56 ,000 *** 

Normativo 3,59 3,31 3,06 2,79 8,29 ,000 *** 

 
Score global 3,79 3,76 3,59 3,37 5,54 ,001 *** 

 

 

As análises realizadas mostram que existem diferenças estatisticamente significativas nos 

valores obtidos em quase todas as variáveis e no score global (Quadro 13). Verifica-se que 

existem diferenças estatísticas significativas entre as médias nas variáveis «imagem da 

empresa no mercado» e «necessidades satisfeitas pela empresa», diferenças estatísticas muito 

significativas no comprometimento «afectivo» e diferenças estatísticas altamente significativas 

no comprometimento «de continuidade» e «normativo» assim como no score global. Os 

membros das empresas com o «1º ciclo (instrução primária)» têm as médias mais elevada em 

todas as variáveis assim como no score global. No comprometimento «afectivo» os 

trabalhadores com o «2º ciclo (até ao 9º ano)» têm uma média igual à dos trabalhadores com «1º 

ciclo (instrução primária)». Em todas as variáveis e no score global as médias mais baixas 

pertencem aos trabalhadores com o «Ensino Superior». Os resultados da análise efectuada 

possibilitam concluir que a «escolaridade» tem um impacto muito significativo nas percepções 

e atitudes dos membros das empresas.  

 
 

3.1.7. 2.Impacto da escolaridade nas percepções e atitudes nas diferentes amostras 
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 Após as análises acima referidas analisou-se as diferentes amostras verificando-se que 

não havia uma variação significativa nas percepções e atitudes entre os inquiridos com 

diferentes níveis de «escolaridade» nas Empresas A e B enquanto que nas restantes empresas 

havia diferenças. 

 Na Empresa C identificaram-se diferenças estatísticas significativas nas médias no 

comprometimento «normativo» e diferenças altamente significativas no comprometimento «de 

continuidade». Em ambas as variáveis os inquiridos com o «1º ciclo (instrução primária)» 

tinham as médias mais elevadas e os inquiridos com o «Ensino Superior» as médias mais 

baixas.   

Na Empresa D verificou-se que havia diferenças significativas entre os inquiridos com 

diferente «escolaridade» em quase todas as variáveis, nomeadamente as variáveis «produto: 

colecções/marcas», «comportamentos valorizados pela gestão», «necessidades satisfeitas pela 

empresa», comprometimento «afectivo» e «normativo». As médias mais elevadas pertencem 

aos inquiridos com o  «2º ciclo (até ao 9º ano)», à excepção da variável comprometimento 

«normativo» com a valorização mais elevada por parte dos inquiridos com «1º ciclo (instrução 

primária)».  Estes têm as médias mais baixas nas variáveis «produto: colecções/marcas» e 

«comportamentos valorizados pela gestão». Quanto às «necessidades satisfeitas pela 

empresa», comprometimento «afectivo» e «normativo» os inquiridos com a média mais baixa 

têm o «3º ciclo (até ao 12º ano)». No score global a média mais elevada foi obtida pelos 

inquiridos com o «2º ciclo (até ao 9º ano)» e a mais baixa por aqueles que têm o «3º ciclo (até 

ao 12º ano)».  

A Empresa E foi outro caso em que se verificou que havia diferenças estatísticas 

significativas nas médias em mais de metade das variáveis e no score global. Identificaram-se 

diferenças significativas entre os inquiridos quanto às percepções do «produto: 

colecções/marcas», «necessidades satisfeitas pela empresa» e comprometimento «normativo. 

Identificaram-se também diferenças estatísticas altamente significativas nas médias na variável 

«imagem da empresa no mercado» e no score global. Os inquiridos com o «1º ciclo (instrução 

primária)» têm as médias mais elevadas em todas as dimensões e no score global. Os 

inquiridos com o «3º ciclo (até ao 12º ano)» tem as médias mais baixas nas dimensões 

«produto: colecções/marcas», «imagem da empresa no mercado», comprometimento 

«normativo» e no score global. Em relação às «necessidades satisfeitas pela empresa» os 

inquiridos com o «2º ciclo (até ao 9º ano)» obtiveram a média mais baixa.  
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 Na Empresa F identificaram-se diferenças significativas entre os inquiridos 

relativamente às variáveis «produto: colecções/marcas», comprometimento «de continuidade» 

e «normativo». Os inquiridos com o «3º ciclo (até ao 12º ano)» têm a média mais elevada na 

variável «produto: colecções/marcas», os inquiridos com o «1º ciclo (instrução primária)» no 

comprometimento «de continuidade» e «normativo». Quanto às médias mais baixas foram 

obtidas, na variável «produto: colecções/marcas» pelos inquiridos com o «1º ciclo (instrução 

primária), no comprometimento «de continuidade» e «normativo» pelos inquiridos com o «2º 

ciclo (até ao 9º ano)»  

 

Quadro 14 

Diferenças entre os inquiridos com diferente escolaridade nas percepções e atitudes em relação à marca 
corporativa nas diferentes amostras  
 

Empresas 

C  
Grupo 1 (N=19)  
Grupo 2 (N=36) 
Grupo 3 (N=9)  
Grupo 4 (N=9) 

D 
Grupo 1(N=53)  
Grupo 2 (N=34)  
Grupo 3  (N=20) 

 

E 
Grupo 1 (N=14)  
Grupo 2 (N=5) 
Grupo 3 (N=4) 

 

F 
Grupo 1 (N=11)  
Grupo 2 (N=7) 
 Grupo 3 (N=7) 

Escolaridade 
                          
                       
                         
                                      Percepções 
                                      e atitudes 
 valor de F e significância 
Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s)  4,42 (*) 6,89 (*) 4,83(*) 

Imagem da empresa no mercado   9,78 (***)  

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

 4,33 (*)   

Necessidades satisfeitas pela empresa  4,18 (*) 6,07 (*)  

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo  3,79 (*)   

De continuidade 6,71 (***)   3,68 (*) 

Normativo 3,29 (*) 3,36 (*) 5,51 (*) 5,37 (*) 

 
Score global  3,88 (*) 8,58 (***)  

 
 

 

3.1.8. Formação profissional  

3.1.8.1 Impacto da formação profissional nas percepções e atitudes na amostra global 

Os resultados das análises da variância das percepções e atitudes relativamente à 

«formação profissional» apresentados no Quadro 15 indicam que esta parece não ter um 
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impacto significativo nas percepções e atitudes já que não existem diferenças estatisticamente 

significativas nos valores obtidos em todas as variáveis nem no score global.  

 
 
Quadro 15 
Impacto da formação profissional nas percepções e atitudes na amostra global 
 

 
Teve Formação 

profissional 
(N=80) 

 
Não teve formação 

profissional 
(N=207) 

 
 

Escolaridade 
                          
                       
 
                                   Percepções 
                                   e atitudes 
 

Média Média F p Sig. 

Crenças e sentimentos - Variáveis 
 
Produto: colecções, marca(s) 3,98 3,98 ,00 ,959 NS 

Imagem da empresa no mercado 3,96 3,96 ,00 ,990 NS 
 

Comportamentos valorizados pela 
gestão 

4,22 4,28 ,70 ,402 NS 

Necessidades satisfeitas pela empresa 3,71 3,75 ,20 ,652 NS 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo 3,75 3,71 ,27 ,605 NS 

De continuidade 3,07 3,13 ,34 ,561 NS 

Normativo 3,23 3,41 2,89 ,090 NS 

 
Score global 3,69 3,74 ,74 ,390 NS 

 

 
3.1.8.2. Impacto da formação profissional nas percepções e atitudes nas diferentes 

amostras  

Em relação à variância das percepções e atitudes em função da «formação 

profissional» nas diferentes amostras as análises efectuadas revelaram que nas Empresas B, D 

e E não existem diferenças significativas entre os inquiridos que «tiveram formação 

profissional» e aqueles que «não tiveram formação profissional». 

 Na Empresa A identificaram-se diferenças altamente significativas entre os inquiridos 

quanto ao comprometimento «afectivo» tendo os inquiridos que «tiveram formação 

profissional» a média mais elevada nesta variável. 

Na Empresa C verificou-se que havia diferenças altamente significativas entre os 

inquiridos quanto ao comprometimento «de continuidade». A média mais elevada foi obtida 

pelos inquiridos que «não tiveram formação profissional». Verificou-se também que havia 
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diferenças significativas entre os inquiridos no score global pertencendo a média mais elevada 

aos trabalhadores que «não tiveram formação profissional». 

Na Empresa F verificou-se que existiam diferenças significativas entre os inquiridos 

quanto ao comprometimento «normativo» e que a média mais elevada pertencia aos inquiridos 

que «não tiveram formação profissional». 

 

Quadro 16 
Diferenças entre os inquiridos com diferentes formação profissional nas percepções e atitudes nas 
diferentes amostras 
 

Empresas 

A 
Teve  (N=7) 
Não teve (N=13) 

C 
Teve  (N=21) 
Não teve (N=53) 

F 
Teve  (N=13) 
Não teve (N=12) 

Formação profissional 
                          
                       
                         
                                        Percepções 
                                        e atitudes 
 

valor de F e significância 
 

Atitudes/ comprometimento - Variáveis 
 

Afectivo 10,19 (***)   

De continuidade  8,23 (***) 
 

 

Normativo   5,74 (*) 

 

Score global  4,23 (*)  

 
 
 
3.2. Impacto das variáveis sócio-demográficas e da formação profissional nas 

necessidades valorizadas pelos inquiridos 

A análise da variância das «necessidades valorizadas» relativamente às variáveis sócio-

demográficas e da «formação profissional» incidiram nas sete necessidades fundamentais 

para a satisfação pessoal dos inquiridos. Quanto às variáveis qualitativas considerou-se os 

agrupamentos utilizados anteriormente e já explicitados. 

 
3.2.1.Sexo 

3.2.1.1. Impacto do sexo nas necessidades valorizadas na amostra global 

Os resultados das análises de variância das «necessidades valorizadas» em função do 

«sexo», apresentados no Quadro 48, revelam que não existem diferenças estatísticas 
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significativas entre homens e mulheres em todas as variáveis analisadas, tendo os inquiridos 

dos dois géneros «necessidades valorizadas» ou valores pessoais semelhantes. 

 

Quadro 17 
Impacto do sexo nas principais necessidades valorizadas na amostra global 
 

Masculino 
(N= 107) 

Feminino 
(N=180) 

 Sexo        
                     
                                          Variáveis            Media Media 

 
F p Sig. 

Segurança (continuidade pessoal na 
empresa) 

5,21 5,45 ,615 ,433 NS 

Boas condições de trabalho  3,56 3,83 ,796 ,373 NS 

Regalias/apoios sociais  2,80 2,87 ,055 ,815 NS 

Salário justo 4,77 4,92 ,397 ,529 NS 

Utilizar as capacidades 1,70 1,48 ,782 ,377 NS 

Bom relacionamento entre as pessoas 2,34 2,46 ,276 ,600 NS 

Reconhecimento do trabalho 2,05 2,09 ,028 ,867 NS 

 
 

2.1.2. Impacto do sexo nas necessidades valorizadas nas diferentes amostras 

Em relação às diferentes amostras identificou-se que não existiam diferenças 

significativas entre os sexos quanto aos valores pessoais nas Empresas A, D, E e F. Verificou-

se que havia diferenças estatísticas significativas nas médias na Empresa B no que respeita às 

variáveis «salário justo» e o «reconhecimento do trabalho» apresentando os homens as médias 

mais elevadas. Na Empresa C verificou-se que havia uma diferença estatística significativa nas 

médias na variável «regalias/apoios sociais» e que a média mais elevada tinha sido obtida 

pelas mulheres. 

 
Quadro 18 
Diferenças entre os sexos nas principais necessidades valorizadas nas diferentes amostras  
 

Empresas 
 

B 
M (N=9) 
F (N=24) 

C 
M (N=20) 
F (N=54) 

Sexo        
                     
                                        
                                        
                                           Variáveis           

valor de F e significância 
 

Regalias/apoios sociais (subsídios, 
seguros, entre outros) 

 4,60 (*) 

Salário justo 6,59 (*)  

Reconhecimento do trabalho 6,43 (*)  
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3.2.2. Idade 

 
3.2.2.1. Impacto da idade nas necessidades valorizadas na amostra global 

Em relação ao impacto da «idade» nos valores pessoais dos inquiridos os resultados da 

análise efectuada mostram que existem diferenças estatísticas significativas entre os inquiridos 

dos vários grupos etários em relação à maior parte dos itens analisados (Quadro 19). A análise 

do quadro mostra que existem diferenças estatísticas significativas entre as médias nas 

variáveis «regalias/apoios sociais», «bom relacionamento entre as pessoas» e «reconhecimento 

do trabalho». Quanto à variável «regalias/apoios sociais» a média mais elevada pertence aos 

inquiridos com «idade ≥46» e a mais baixa aos que têm uma «idade ≤ a 25 anos». Nas 

variáveis «bom relacionamento entre as pessoas» e «reconhecimento do trabalho» inverte-se 

esta pontuação tendo aqui os inquiridos com «idade ≤ a 25 anos» as médias mais altas e os 

inquiridos com «idade ≥46 anos» as médias mais baixas. Em relação à variável «segurança» 

verificou-se que havia diferenças estatísticas altamente significativas entre as médias tendo 

aqui os inquiridos com «idade ≥46 anos» a média mais elevada e os inquiridos com «idade ≤ a 

25 anos» a média mais baixa. 

 
Quadro 19 
Impacto da idade nas principais necessidades valorizadas na amostra global 
 

Idade 
 

Grupo 1 
(≤ a 25 anos 

(N= 34) 

Idade 
 

Grupo 2 
(26-35 anos) 

(N=92) 

Idade 
 

Grupo 3 
(36-45 anos) 

(N=109) 

Idade 
 

Grupo 4 
(≥46 anos) 

(N=52) 

 
 
 
 
 

 

Idade  
                          
                       
         
                                           
                                        Variáveis 
 Média Média Média Média F p Sig. 

 
Segurança (continuidade pessoal na 
empresa) 

4,26 4,77 5,87 6,02 6,92 ,000 *** 

Boas condições de trabalho  3,44 3,55 3,65 4,38 1,62 ,185 NS 

Regalias/apoios sociais  1,76 3,03 2,88 3,15 2,92 ,034 * 

Salário justo 5,12 4,74 4,94 4,77 0,38 ,765 NS 

Utilizar as capacidades 1,59 1,67 1,32 1,87 0,98 ,404 NS 

Bom relacionamento entre as pessoas 3,24 2,49 2,29 2 2,95 ,030 * 

Reconhecimento do trabalho 2,44 2,31 2,10 1,37 2,80 ,040 * 
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3.2.2.2. Impacto da idade nas necessidades valorizadas nas diferentes amostras  

Relativamente às análises efectuadas às diferentes amostras verificou-se que não havia 

diferenças estatisticamente significativas entre as médias obtidas pelos inquiridos dos 

diferentes grupos etários nas Empresas A, C e E. 

Através da análise do Quadro 51 verifica-se que na Empresa B há diferenças 

significativas entre os inquiridos quanto à necessidade valorizada de ter regalias/apoios 

sociais» pertencendo a média mais elevada aos inquiridos com «idade entre os 26 e 35 anos» e 

a média mais baixa aos inquiridos com «idade ≤ a 25 anos». 

Na Empresa D identifica-se que existem diferenças significativas entre os inquiridos 

quanto à necessidade valorizada de ter «boas condições de trabalho» pertencendo a média 

mais elevada aos trabalhadores com «idade ≥46 anos» e a média mais baixa aos trabalhadores 

com «idade entre os 36 e 45 anos». 

Na Empresa F verifica-se que há diferenças significativas entre os inquiridos quanto à 

necessidade valorizada de ter «regalias/apoios sociais». A média mais elevada pertence aos 

inquiridos com «idade ≥46 anos» e a média mais baixa aos inquiridos com idade ≤ a 25 anos». 

Verifica-se também que existem diferenças muito significativas entre os inquiridos quanto à 

valorização de um «bom relacionamento entre as pessoas» tendo aqui os inquiridos com 

«idade ≤ a 25 anos» a média mais elevada e os inquiridos com «idade ≥36 anos» a média mais 

baixa. 

 
Quadro 20 
Diferenças entre os grupos etários nas principais necessidades valorizadas nas diferentes amostras 
 

Empresas 

B 
Grupo 1 (N= 2) 
Grupo 2 (N=12) 
Grupo 3 (N=13) 
Grupo 4 (N=6) 

D 
Grupo 1 (N=9 
Grupo 2 (N=34) 
Grupo 3 (N=40) 
Grupo 4 (N=28) 

F 
Grupo 1 (N= 8) 
Grupo 2 (N=6) 
Grupo 3 (N=9) 
Grupo 4 (N=2) 
 

Idade  
                          
                       
         
                                       
                                      Variáveis 
 

valor de F e significância 
 

Boas condições de trabalho   3,62 (*)  

Regalias/apoios sociais  3,30 (*)  3,12 (*) 

Bom relacionamento entre as pessoas   5,16 (**) 
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3.2.3.Profissão 

 

3.2.3.1. Impacto da profissão nas necessidades valorizadas na amostra global  

A análise da variância das principais «necessidades valorizadas» pelos inquiridos em 

função do grupo profissional mostra que há diferenças estatísticas significativas entre as 

médias em quase todas as variáveis.  

 

Quadro 21 
Impacto da profissão nas principais necessidades valorizadas na amostra global 
 

Profissão 
Grupo 1 
(Pessoal 

administrativo 
e similares) 

 
(N=29 ) 

Profissão 
Grupo 2 

(Técnicos 
e profissionais de 
nível intermédio) 

 
(N=31) 

Profissão 
Grupo 3 

(Operários, 
artífices 

e trabalhadores 
similares) 
(N=227) 

 

 
 
 
 

Profissão 
                          
              
                                  
                      
                            Variáveis 
 

Média Média Média 
 

F p Sig. 

Segurança (continuidade pessoal 
na empresa) 

5,71 3,48 5,64 10,76 ,000 *** 

Boas condições de trabalho  2,86 2,35 4,03 8,89 ,000 *** 

Regalias/apoios sociais  2,28 1,74 3,07 5,41 ,005 *** 

Salário justo 5,14 4,26 4,91 1,74 ,177 NS 

Utilizar as capacidades 1,79 2,42 1,42 3,56 ,030 * 

Bom relacionamento entre as 
pessoas 

3,41 3,26 2,17 8,63 ,000 *** 

Reconhecimento do trabalho 2,66 3,19 1,85 7,30 ,001 *** 

 

Através da análise do Quadro 21 verifica-se que existem diferenças estatísticas 

significativas nas médias na variável «utilizar as capacidades», pertencendo a média mais 

elevada aos «Técnicos e profissionais de nível intermédio» e a mais baixa aos «Operários, 

artífices e trabalhadores similares». Verifica-se que existem diferenças estatísticas altamente 

significativas entre as médias nas variáveis «segurança», «boas condições de trabalho», 

«regalias/apoios sociais», «bom relacionamento entre as pessoas» e «reconhecimento do 

trabalho». Quanto ao valor de «segurança» a média mais elevada foi obtida pelos «Pessoal 

administrativo e trabalhadores similares» e a mais baixa pelos «Técnicos e profissionais de 

nível intermédio». Em relação às «boas condições de trabalho» e «regalias/apoios sociais» as 

médias mais elevadas foram obtidas pelos «Operários, artífices e trabalhadores similares» e as 

mais baixas pelos «Técnicos e profissionais de nível intermédio». Quanto à necessidade 
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valorizada de haver um «bom relacionamento entre as pessoas» a média mais elevada foi 

obtida pelo «Pessoal Administrativo e trabalhadores similares» e a mais baixa pelos 

«Operários, artífices e trabalhadores similares». Por último, os «Técnicos e profissionais de 

nível intermédio» têm a média mais elevada, valorizam mais o «reconhecimento do trabalho» 

e os «Operários, artífices e trabalhadores similares» valorizam menos.   

 

3.2.3.2.Impacto da profissão nas necessidades valorizadas nas diferentes amostras  

Após as análises efectuadas à amostra global considerou-se as diferentes amostras 

procedendo-se às análises de variância empresa a empresa. Verificou-se que não havia 

diferenças significativas entre os inquiridos quanto aos valores pessoais nas Empresas A, B e 

C. As empresas em que se identificou diferenças nas médias vão ser referidas em seguida. 

  
Quadro 22 
Diferenças entre as profissões nas principais necessidades valorizadas nas diferentes amostras  
 

Empresas 

D 
Grupo 1 (N=14) 
Grupo 2 (N=8) 
Grupo 3 (N=89) 

 

E 
Grupo 1 (N=2) 
Grupo 2 (N=4) 
Grupo 3 (N=18) 

 

F 
Grupo 1 (N=2) 
Grupo 2 (N=5) 
Grupo 3 (N=18) 
 

Profissão 
                    
 
 
                                        Variáveis 
 

valor de F e significância 

Segurança (continuidade pessoal na 
empresa) 

 12,05 (***) 6,12 (**) 

Boas condições de trabalho  4,02 (*)   

Regalias/apoios sociais  6,40 (***)   

Bom relacionamento entre as pessoas 6,67 (***)  3,87 (*) 

Reconhecimento do trabalho 4,18 (*)   

 

Na Empresa D verificou-se que havia diferenças significativas entre os inquiridos 

quanto aos valores pessoais em mais de metade das variáveis analisadas. Os valores 

apresentados no Quadro 22 indicam que existem diferenças estatísticas significativas entre as 

médias nas variáveis «boas condições de trabalho» e «reconhecimento do trabalho». Quanto à 

primeira variável os «Operários, artífices e trabalhadores similares» apresentam a média mais 

elevada e os «Técnicos e profissionais de nível intermédio» a mais baixa. Na segunda variável 

o «Pessoal Administrativo e trabalhadores similares» apresentam a média mais elevada e os 

«Operários, artífices e trabalhadores similares» a mais baixa. Os dados apresentados no quadro 

mostram também que há diferenças altamente significativas entre os inquiridos quanto aos 
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valores pessoais de ter «regalias/apoios sociais» e haver um «bom relacionamento entre as 

pessoas». Os «Operários, artífices e trabalhadores similares» valorizavam mais do que os 

outros inquiridos ter «regalias/apoios sociais» e os «Técnicos e profissionais de nível 

intermédio» menos. O «Pessoal Administrativo e trabalhadores similares» valoriza mais que 

haja um «bom relacionamento entre as pessoas» e os «Operários, artífices e trabalhadores 

similares» valorizam menos. 

Na Empresa E verifica-se que existem diferenças altamente significativas entre os 

inquiridos quanto à valorização da necessidade de «segurança», tendo os «Operários, artífices 

e trabalhadores similares» s a média mais elevada e o «Pessoal Administrativo e trabalhadores 

similares» a média mais baixa. 

 Na Empresa F verifica-se também que há diferenças muito significativas entre os 

inquiridos quanto à valorização da necessidade de «segurança», obtendo aqui o «Pessoal 

Administrativo e trabalhadores similares» a média mais elevada e os «Técnicos e profissionais 

de nível intermédio» a mais baixa. Outra variável em que se identificou diferenças 

significativas entre os inquiridos foi a variável «bom relacionamento entre as pessoas», 

obtendo aqui os «Técnicos e profissionais de nível intermédio» a média mais elevada e os 

«Operários, artífices e trabalhadores similares» a mais baixa. 

 

3.2.4.Cargo 

 
3.2.4.1. Impacto do cargo nas necessidades valorizadas na amostra global 

As análises de variância das necessidades valorizadas em função do «cargo» 

mostraram que existem diferenças estatísticas significativas entre as médias em quase todas as 

variáveis, tal como se pode verificar no Quadro 23.  

Ao analisar o quadro verifica-se que existem diferenças estatísticas significativas nas 

variáveis «segurança» e «boas condições de trabalho». Na 1ª variável os «Operários» têm a 

média mais elevada e os que exercem um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» a 

mais baixa. Na 2ª variável as «Chefias» têm a média mais elevada e o pessoal «Técnico ou 

outro com impacto na marca» a mais baixa. Verifica-se que há diferenças estatísticas muito 

significativas entre as médias na variável «reconhecimento do trabalho», tendo os membros 

que exercem um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» a média mais elevada e os 

«Operários» a mais baixa. Por último, existem diferenças estatísticas altamente significativas 

entre as médias nas variáveis «regalias/apoios sociais» e «bom relacionamento entre as 
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pessoas». Na variável «regalias/apoios sociais» a média mais elevada pertence aos 

«Operários» e a mais baixa aos membros que exercem um cargo «Técnico ou outro com 

impacto na marca». Na variável «bom relacionamento entre as pessoas», são os membros que 

exercem um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» a valorizar mais esta 

necessidade e os «Operários» menos, comparativamente aos inquiridos com outros cargos. 

 
Quadro 23 
Impacto do cargo nas necessidades valorizadas na amostra global 
 

Cargo 
Grupo 1 
(Chefia) 

 
 

(N=30 ) 

Cargo 
Grupo 2 

(Auxiliar) 
 
 

(N=52) 

Cargo 
Grupo 3 

(Técnico ou outro 
com impacto  

na marca) 
(N=28) 

Cargo 
Grupo 4 

(Operário) 
 
 

(N=177) 
 

 
 
 
 
 

Cargo 
                          
                       
                       
                                
                               Variáveis 
 

Média Média Média Média 
 

F p Sig. 

Segurança (continuidade pessoal 
na empresa) 

5,20 4,87 4,36 5,69 3,26 ,022 * 

Boas condições de trabalho  4,03 3,02 2,93 4,01 3,50 ,016 * 

Regalias/apoios sociais  2,43 2,02 1,71 3,34 7,64 ,000 *** 

Salário justo 4,60 5,02 4,57 4,91 ,50 ,684 NS 

Utilizar as capacidades 2,23 1,62 1,86 1,39 1,74 ,159 NS 

Bom relacionamento entre as 
pessoas 

2,33 3,12 3,71 2,02 9,32 ,000 *** 

Reconhecimento do trabalho 2,43 2,35 3,04 1,78 3,89 ,010 ** 

 

 

3.2.4.2. Impacto do cargo nas necessidades valorizadas nas diferentes amostras  

As analises efectuadas nas diferentes amostras revelaram que não havia diferenças 

significativas entre os inquiridos, quanto aos valores pessoais, nas Empresas A, B e F. 

Encontraram-se algumas diferenças nas outras empresas e que se vai referir em seguida. 

Na Empresa C verificou-se que existiam diferenças estatísticas significativas entre as 

médias na variável «reconhecimento do trabalho» e diferenças muito significativas entre as 

médias na variável «bom relacionamento entre as pessoas». Os inquiridos que exercem um 

cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» tiveram a média mais elevada e os que 

exercem o cargo de «Operário» a mais baixa, em ambas as variáveis. 
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Quadro 24 
Diferenças entre os cargos nas necessidades valorizadas nas diferentes amostras 
 

Empresas 

C 
Grupo 1 (N=7) 
Grupo 2 (N=16) 
Grupo 3 (N=5) 
Grupo 4 (N=46) 

 

D 
Grupo 1 (N=9) 
Grupo 2 (N=18) 
Grupo 3 (N=12) 
Grupo 4 (N=72) 

E 
Grupo 1 (N=4) 
Grupo 2 (N=3) 
Grupo 3 (N=3) 
Grupo 4 (N=14) 

Cargo 
                          
                       
                       
                                
 
                                        Variáveis 
 

valor de F e significância 
 

Segurança (continuidade pessoal na 
empresa) 

  5,55 (**) 

Boas condições de trabalho   2,76 (*)  

Regalias/apoios sociais   5,38 (***)  

Bom relacionamento entre as pessoas 4,09 (**) 3,67 (*)  

Reconhecimento do trabalho 3,27 (*) 4,82 (***)  

 
 

Na Empresa D identificou-se que havia diferenças significativas entre os inquiridos a 

exercer diferentes cargos em mais de metade das variáveis analisadas. Assim, identificaram-se 

diferenças estatísticas significativas nas médias nas variáveis «boas condições de trabalho» e 

«bom relacionamento entre as pessoas». Na 1ª variável os inquiridos a exercer um cargo de 

«Chefia» tiveram a média mais elevada e os que exerciam um cargo «Técnico ou outro com 

impacto na marca» a mais baixa. Na 2ª variável os inquiridos que exerciam um cargo 

«Técnico ou outro com impacto na marca» tiveram a média mais elevada e os que exerciam 

um cargo de «Chefia» a média mais baixa. Encontraram-se também diferenças estatísticas 

altamente significativas nas médias relativas às variáveis «regalias/apoios sociais» e 

«reconhecimento do trabalho». Na 1ª variável as «Chefia»s tiveram a média mais elevada e os 

membros a exercer um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» a mais baixa. Na 2ª 

variável os inquiridos com um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca» tiveram a 

média mais elevada e os «Operário»s a mais baixa. 

 Na Empresa E verificou-se que existiam diferenças entre os inquiridos a exercer 

diferentes cargos quanto à valorização da necessidade de «segurança». Os inquiridos com um 

cargo de «Operário» tiveram a média mais elevada, aqueles que tinham um cargo «Auxiliar» e 

um cargo «Técnico ou outro com impacto na marca tiveram, simultaneamente, a média mais 

baixa. 
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3.2.5.Antiguidade 

 
3.2.5.1. Impacto da antiguidade nas necessidades valorizadas na amostra global 

 Em relação ao impacto da «antiguidade» nas principais «necessidades valorizadas» 

pelos inquiridos verificou-se que não havia diferenças estatísticas significativas entre as 

médias na amostra global, apresentando os inquiridos com diferente «antiguidade» na empresa 

valores pessoais semelhantes. 

 

Quadro 25 
Impacto da antiguidade nas principais necessidades valorizadas na amostra global 
 

Antiguidade 
Grupo 1 

(≤ a 10 anos) 
(N=142) 

Antiguidade 
Grupo 2 

(11-20 anos) 
(N=96) 

Antiguidade 
Grupo 3 

(≥21 anos) 
(N=49) 

 
 
 
 

 

Antiguidade 
                          
                       
                                
                                         Variáveis 
 Média Média Média F p Sig. 

 
Segurança (continuidade pessoal na 
empresa) 

5,12 5,33 6,08 2,69 ,070 NS 

Boas condições de trabalho  3,48 3,88 4,16 1,72 ,181 NS 

Regalias/apoios sociais  2,71 2,79 3,35 1,37 ,257 NS 

Salário justo 4,91 4,85 4,73 ,15 ,864 NS 

Utilizar as capacidades 1,54 1,72 1,33 ,62 ,540 NS 

Bom relacionamento entre as pessoas 2,56 2,29 2,24 ,74 ,476 NS 

Reconhecimento do trabalho 2,09 2,09 1,98 ,06 ,942 NS 

 

3.2.5.2. Impacto da antiguidade nas necessidades valorizadas nas diferentes amostras 

 A análise da variância dos valores pessoais dos inquiridos em função da «antiguidade 

nas diferentes amostras revelou resultados diferentes dos resultados apresentados no ponto 

anterior. Verificou-se que apenas nas Empresas D e F não havia diferenças estatísticas entre as 

médias enquanto que nas restantes empresas havia diferenças nos valores pessoais dos 

inquiridos com diferente «antiguidade» na empresa. 

 Quanto à Empresa A verificou-se que existiam diferenças significativas entre os 

inquiridos na maior parte dos itens analisados (Quadro 26). Identificaram-se diferenças 

significativas entre os inquiridos relativamente à valorização de ter «boas condições de 

trabalho», um «salário justo» e o «reconhecimento do trabalho». Quanto à 1ª variável os 

inquiridos com «antiguidade entre os 11 e 20 anos» apresentaram a média mais elevada e os 
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inquiridos com «antiguidade ≤ a 10 anos» a média mais baixa. Em relação à 2ª e 3ª variáveis 

os inquiridos com «antiguidade ≥21 anos» apresentavam as médias mais elevadas e os 

inquiridos com «antiguidade entre os 11 e 20 anos» as médias mais baixas. Na análise 

efectuada verificou-se também que havia diferenças muito significativas entre os inquiridos 

em relação à necessidade de «utilizar as capacidades» tendo aqui os inquiridos com 

«antiguidade entre os 11 e 20 anos» a média mais elevada e os inquiridos com «antiguidade 

≥21 anos» a média mais baixa. 

 
Quadro 26 
Diferenças entre os inquiridos com diferente antiguidade nas necessidades valorizadas nas diferentes 
amostras 
 

Empresas 

A  
Grupo 1(N=7) 
Grupo 2 (N=8) 
Grupo 3 (N=5) 

B  
Grupo 1(N=7) 
Grupo 2 (N=20) 
Grupo 3 (N=6) 

C 

Grupo 1(N=36) 
Grupo 2 (N=24) 
Grupo 3 (N=14) 

E 
Grupo 1(N=21) 
Grupo 2 (N=3) 

Antiguidade 
                          
                       
   
                                
                                     Variáveis 

valor de F e significância 
 

Boas condições de trabalho  5,31 (*) 4,15 (*) 4,66 (*)  

Salário justo 3,64 (*)    

Utilizar as capacidades 6,25 (**)   11,01 (***) 

Reconhecimento do trabalho  5,04 (*)    

 

 

Na Empresa B verificou-se que havia diferenças estatísticas significativas entre as 

médias relativas à variável «boas condições de trabalho» apresentando os inquiridos com 

«antiguidade entre os 11 e 20 anos» a média mais elevada e os inquiridos com «antiguidade 

≥21 anos» a média mais baixa. 

Na Empresa C verificou-se também que havia diferenças estatísticas significativas nas 

médias na variável «boas condições de trabalho» apresentando os inquiridos com «antiguidade 

≥21 nos» a média mais elevada e os inquiridos com «antiguidade ≤ a 10 anos» a média mais 

baixa. 

 Na Empresa E verificou-se que havia diferenças estatísticas altamente significativas 

nas médias relativas à variável «utilizar as capacidades». Os inquiridos com «antiguidade 

entre os 11 e 20 anos» apresentaram a média mais elevada e os restantes inquiridos a média 

mais baixa. 
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3.2.6. Anos de exercício da actual profissão 

 
3.2.6.1. Impacto dos anos de exercício da actual profissão nas necessidades valorizadas 

na amostra global  

A análise da variância das «necessidades valorizada» em função dos «anos de exercício 

da actual profissão» na amostra global mostra que não há diferenças estatísticas significativas 

nas médias das variáveis analisadas à excepção da variável «segurança», cujas médias 

apresentam diferenças estatísticas altamente significativas. Verifica-se que os trabalhadores 

com «anos de exercício da actual profissão ≥ a 21 anos» atribuem um maior valor a esta 

necessidade do que os trabalhadores que exercem a profissão há menos tempo.  

 
 
Quadro 27 
Impacto dos anos de exercício da actual profissão nas necessidades valorizadas na amostra global 
 

Anos de 
exercício 
Grupo 1 

(≤ a 10 anos)  
(N=107) 

Anos de 
exercício 
Grupo 2 

(11-20 anos) 
(N=125) 

Anos de 
exercício 
Grupo 3 

(≥21 anos) 
(N=55) 

 

 
 

Anos de exercício  
da actual profissão 
                          
                       
                        
                                     Variáveis 
 Média Média Média F 

 
p Sig. 

Segurança (continuidade pessoal na 
empresa) 

4,63 5,59 6,26 9,01 ,000 *** 

Boas condições de trabalho  3,50 3,70 4,24 1,66 ,192 NS 

Regalias/apoios sociais  2,77 2,83 3,04 ,24 ,788 NS 

Salário justo 4,93 4,86 4,72 ,20 ,820 NS 

Utilizar as capacidades 1,71 1,56 1,28 ,80 ,448 NS 

Bom relacionamento entre as pessoas 2,61 2,25 2,43 ,95 ,388 NS 

Reconhecimento do trabalho 2,14 2,16 1,74 ,85 ,427 NS 

 

 

3.2.6.2.Impacto dos anos de exercício da actual profissão nas necessidades valorizadas 

nas diferentes amostras  

Em relação às diferentes amostras verificou-se que nas Empresas A, B, D e F não 

existiam diferenças significativas entre as médias tendo os inquiridos com diferentes «anos de 

exercício da actual profissão» valores pessoais semelhantes. 

Na Empresa C identificaram-se diferenças significativas entre os inquiridos quanto à 

valorização das necessidades de «segurança», «boas condições de trabalho» e o 
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«reconhecimento do trabalho». Os inquiridos com «anos de exercício da actual profissão ≥ a 

21 anos» valorizam mais do que os outros as duas primeiras necessidades e os inquiridos 

«anos de exercício da actual profissão ≤ a 10 anos» valorizam menos. Quanto ao 

«reconhecimento do trabalho» a valorização mais elevada pertence a estes últimos e a mais 

baixa aos inquiridos com «anos de exercício da actual profissão ≥ a 21 anos». 

Na Empresa E verificou-se que existiam diferenças estatísticas altamente significativas 

nas médias na variável «segurança» apresentando os inquiridos com «anos de exercício da 

actual profissão ≥ a 21 anos» a média mais elevada e os inquiridos com «anos de exercício da 

actual profissão ≤ a 10 anos» a média mais baixa. 

 

Quadro 28 
Diferenças entre os inquiridos com diferentes anos de exercício da actual profissão nas necessidades 
valorizadas nas diferentes amostras 
 

Empresas 

C  
Grupo 1 (N=34)  
Grupo 2 (N=27)  
Grupo 3 (N=13) 

 

E 
 

Anos de exercício  
da actual profissão 
                          
                       
                        
                                     Variáveis 
 

valor de F e significância 
 

Segurança (continuidade pessoal na 
empresa) 

3,93 (*) 11,33 (***) 

Boas condições de trabalho  4,17 (*)  

Reconhecimento do trabalho  4 (*)  

 

 
3.2.7. Escolaridade 

 
3.2.7. 1. Impacto da escolaridade nas necessidades valorizadas na amostra global 

A partir das análises realizadas sobre a variância das «necessidades valorizadas» em 

função da «escolaridade» verificou-se que havia diferenças entre os inquiridos, quanto aos 

valores pessoais, na maior parte das variáveis analisadas. Identificaram-se diferenças 

estatísticas muito significativas entre as médias em relação à variável «regalias/apoios 

sociais», apresentando os trabalhadores com o «1º ciclo (instrução primária)» a média mais 

elevada, ou seja, valorizam mais esta necessidade e os trabalhadores com o «3º ciclo (até ao 

12º ano)»  a média mais baixa. Em relação às variáveis «segurança», «boas condições de 

trabalho», «bom relacionamento entre as pessoas» e «reconhecimento do trabalho» verificou-

se que existiam diferenças estatísticas altamente significativas entre as médias. Os 
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trabalhadores com o «1º ciclo (instrução primária)» têm as médias mais elevadas nas variáveis 

«segurança» e «boas condições de trabalho» e os trabalhadores com o «Ensino Superior» as 

médias mais baixas. Os trabalhadores com o «Ensino Superior» têm as médias mais elevadas, 

atribuem uma maior importância ao «bom relacionamento entre as pessoas» e o 

«reconhecimento do trabalho» e os trabalhadores com «1º ciclo (instrução primária)» uma 

menor importância. 

 

Quadro 29 
Impacto da escolaridade nas necessidades valorizadas na amostra global 
 

Escolaridade 
Grupo 1 

(1º ciclo- instrução 
primária) 
(N=118) 

Escolaridade 
Grupo 2 

(2º ciclo – até 
9º ano) 

(N=103) 

Escolaridade 
Grupo 3 

(3º ciclo – até 12º 
ano) 

(N=52) 
 

Escolaridade 
Grupo 4 
(Ensino 

Superior) 
 

(N=11) 

 
 

 

Escolaridade 
                          
                       
                        
 
                   Variáveis 
 Média Média Média Média 

 
F p Sig. 

Segurança (continuidade 
pessoal na empresa) 

5,91 5,25 4,90 3,09 5,85 ,001 *** 

Boas condições de 
trabalho  

4,15 3,78 3,13 1,91 4,51 ,004 *** 

Regalias/apoios sociais  3,28 2,88 1,90 2,91 4,02 ,008 ** 

Salário justo 4,79 4,94 4,79 5,64 ,67 ,578 NS 

Utilizar as capacidades 1,45 1,44 1,83 2,82 1,97 ,119 NS 

Bom relacionamento 
entre as pessoas 

2,03 2,23 3,37 3,73 8,04 ,000 *** 

Reconhecimento do 
trabalho 

1,54 2,32 2,60 3 5,02 ,002 *** 

 
 

 

3.2.7. 2. Impacto da escolaridade nas necessidades valorizadas nas diferentes amostras  

A análise da variância das «necessidades valorizadas» em função da «escolaridade» 

nas diferentes amostras revelou que existiam algumas diferenças entre os inquiridos em todas 

as empresas. 

Conforme se pode observar no Quadro 30 na Empresa A existem diferenças estatísticas 

significativas nas médias na variável «reconhecimento do trabalho» pertencendo a média mais 

elevada aos trabalhadores com o «2º ciclo (até ao 9º ano)» e a mais baixa aos trabalhadores 

com o «3º ciclo (até ao 12º ano)».  

Na Empresa B verifica-se que há diferenças muito significativas entre os inquiridos 

quanto à necessidade valorizada de «segurança». Nesta variável os inquiridos com o «3º ciclo 
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(até ao 12º ano)» têm a média mais elevada e os inquiridos com o «Ensino Superior» a média 

mais baixa. Identifica-se diferenças estatísticas altamente significativas nas médias relativas à 

necessidade de «utilizar as capacidades» apresentado aqui os inquiridos com o «Ensino 

Superior» a média mais elevada e os inquiridos com o «3º ciclo (até ao 12º ano)» a média mais 

baixa.  

Na Empresa C verifica-se que há diferenças significativas entre os inquiridos quanto à 

necessidade de haver um «bom relacionamento entre as pessoas». Os trabalhadores com o «3º 

ciclo (até ao 12º ano)» atribuem uma maior importância a esta necessidade e os trabalhadores 

com o «1º ciclo (instrução primária)» uma menor importância. 

Na Empresa D identifica-se diferenças estatísticas significativas nas médias na variável 

«regalias/apoios sociais» e diferenças altamente significativas na variável «boas condições de 

trabalho». Em ambas as variáveis os inquiridos com o «1º ciclo (instrução primária)» 

obtiveram as médias mais elevadas e os inquiridos com o «3º ciclo (até ao 12º ano)» as médias 

mais baixas. 

  

Quadro 30 
Diferenças entre os inquiridos com diferente escolaridade nas necessidades valorizadas nas diferentes 
amostras 
 

Empresas 

A  
Grup 1 (N=8) 
Grup 2 (N=8) 
Grup 3 (N=4) 

B 
Grup 1 (N=1)  
Grup 2 (N=13) 
Grup 3 (N=7) 
Grup 4 (N=2) 

C  
Grup 1 (N=19)  
Grup 2 (N=36) 
Grup 3 (N=10) 
Grup 4 (N=9) 

D 
Grup 1(N=55) 
Grup 2(N=34)  
Grup 3(N=20) 

 

E  
Grup 1 (N=14) 
Grup 2 (N=5)  
Grup 3 (N=4) 

 

F 

Grup 1 (N=11) 
Grup 2 (N=7) 
Grup 3 (N=7) 

 

Escolaridade 
                          
                       
                        
                                
   
                Variáveis 
 

valor de F e significância 
 

Segurança 
(continuidade pessoal 
na empresa) 

 4,83 (**)   5,18 (*)  

Boas condições de 
trabalho  

   5,55 (***)   

Regalias/apoios 
sociais  

   3,62 (*)   

Utilizar as capacidades  5,69 (***)     

Bom relacionamento 
entre as pessoas 

  2,96 (*)   12,81 (***) 

Reconhecimento do 
trabalho 

3,94 (*)     4,62 (*) 

 
 

Na Empresa E verifica-se que existem diferenças estatísticas significativas nas médias 

quanto à necessidade de «segurança» e que os inquiridos com o «1º ciclo (instrução primária)» 
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valorizam mais esta necessidade do que os outros inquiridos. Os trabalhadores com o «3º ciclo 

(até ao 12º ano)» obtiveram a média mais baixa. 

  A Empresa F apresenta diferenças estatísticas significativas nas médias na necessidade 

valorizada de «reconhecimento do trabalho» e diferenças altamente significativas nas médias 

na necessidade de haver um «bom relacionamento entre as pessoas». Quanto à 1ª necessidade 

os trabalhadores com o «2º ciclo (até ao 9º ano)» obtiveram a média elevada e os trabalhadores 

com o «1º ciclo (instrução primária)» a média mais baixa. Na necessidade de haver um «bom 

relacionamento entre as pessoas» os inquiridos com o «3º ciclo (até ao 12º ano)» obtiveram a 

média mais elevada e os inquiridos com o «2º ciclo (até ao 9º ano)» a média mais baixa. 

 

3.2.8. Formação profissional 

 

3.2.8. 1. Impacto da formação profissional nas necessidades valorizadas na amostra 

global 

Em relação à análise da variância das principais «necessidades valorizadas» em função 

da formação profissional não se identificaram, nas análises realizadas, diferenças estatísticas 

significativas nas médias nos itens analisados na amostra global. 

 

Quadro 31 
Impacto da formação profissional nas necessidades valorizadas na amostra global 
  

Teve formação 
profissional 

(N=80) 
 

Não teve formação 
profissional 

(N=207) 

 
 

Formação profissional    
                       
 
   
                                            Variáveis 
                        

Média Média F p Sig. 
 

Segurança (continuidade pessoal na empresa) 4,96 5,51 2,74 ,099 NS 

Boas condições de trabalho  3,38 3,86 2,33 ,128 NS 
 

Regalias/apoios sociais  2,48 2,99 2,76 ,098 NS 

Salário justo 4,94 4,83 ,15 ,700 NS 

Utilizar as capacidades 1,60 1,55 ,04 ,849 NS 

Bom relacionamento entre as pessoas 2,54 2,37 ,42 ,519 NS 

Reconhecimento do trabalho 2,41 1,94 2,97 ,086 NS 
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3.2.8.2. Impacto da formação profissional nas necessidades valorizadas nas diferentes 

amostras  

 As análises realizadas nas diferentes amostras possibilitaram identificar que não havia 

diferenças estatísticas significativas entre as médias nas Empresas B e E, tendo-se encontrado 

algumas diferenças nas restantes empresas. 

 Na Empresa A verificou-se que havia diferenças significativas entre os inquiridos 

quanto à valorização atribuída a ter «boas condições de trabalho», «bom relacionamento entre 

as pessoas» e o «reconhecimento do trabalho». Os trabalhadores que «não tiveram formação 

profissional» valorizam mais as duas primeiras necessidades e aqueles que «tiveram formação 

profissional» valorizam mais o reconhecimento do trabalho.  

Na Empresa C verificou-se que havia uma diferença estatística muito significativa nas 

médias quanto à variável «bom relacionamento» entre as pessoas apresentando os inquiridos 

que «tiveram formação profissional» a média mais elevada. 

 Na Empresa D identificou-se que havia diferenças significativas entre os inquiridos 

quanto à valorização da necessidade de «segurança» pertencendo a média mais elevada aos 

trabalhadores que «não tiveram formação profissional». 

 Na Empresa F identificou-se uma diferença estatística muito significativa nas médias 

na variável «reconhecimento do trabalho» pertencendo a média mais elevada aos trabalhadores 

que «tiveram formação profissional». 

 

Quadro 32 
Diferenças entre os inquiridos que tiveram ou não formação profissional nas necessidades valorizadas 
nas diferentes amostras   
 

Empresas 
  

A 
Teve (N= 7) 
Não teve (N= 13) 

C 
Teve (N=21 ) 
Não teve (N= 53) 

D 
Teve (N= 28 ) 
Não teve (N= 83) 

F 
Teve (N= 13) 
Não teve (N=12 ) 

 

Formação profissional    
                       
 
    
                                            
                                  Variáveis 
                        valor de F e significância 

 
Segurança (continuidade pessoal 
na empresa) 

  5,74 (*)  

Boas condições de trabalho  5,03 (*)    

Bom relacionamento entre as 
pessoas 

5,03 (*) 7,89 (**)   

Reconhecimento do trabalho 6,39 (*)   9,21 (**) 

 

 


