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RESUMO 

 

 Frente ao desafio de um melhor gerenciamento para seus recursos, as 
organizações começam a compreender a Qualidade de Vida no Trabalho como uma 
ação estratégica, visando à implantação de práticas que proporcionem melhores 
condições laborais aos funcionários. O objetivo deste trabalho é verificar qual a 
percepção dos funcionários da agência da Empresa X, localizada no Vale do 
Taquari, em relação à sua Qualidade de Vida no Trabalho. Busca-se, também, fazer 
um levantamento dos aspectos considerados como positivos, identificar aspectos 
ambientais e gerenciais desfavoráveis em relação ao assunto, e apresentar 
sugestões de melhorias a partir dos aspectos apontados pelos funcionários. A 
metodologia deste trabalho utilizou como procedimento técnico o estudo de caso, 
com o objetivo descritivo-exploratório, fazendo uso da abordagem quali-quantitativa. 
Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o assunto Qualidade de 
Vida no Trabalho (QVT). Um questionário de perguntas fechadas foi aplicado, 
contemplando como população os funcionários da Empresa X, sendo a amostra os 
funcionários lotados na unidade localizada no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. 
Os resultados obtidos por meio da aplicação dos questionários demonstraram um 
elevado grau de insatisfação em algumas dimensões pesquisadas, como 
compensação justa e adequada; segurança e salubridade do trabalho; oportunidade 
de progresso e segurança no emprego; e leis e normas sociais. A partir do resultado, 
pôde-se apresentar sugestões, por meio da reavaliação de algumas condutas, como 
acompanhamento das atividades e distribuição de tarefas e carga de trabalho na 
unidade, manutenções e fiscalizações em relação ao equipamento e mobiliário 
utilizado, para que haja melhorias nos aspectos referentes à Qualidade de Vida no 
Trabalho. A pesquisa mostra como é importante tratar da QVT, e como o assunto 
pode influenciar todo o ambiente profissional e os indivíduos que dele fazem parte. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Colaboradores. Saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Com o grande avanço dos estudos e do desenvolvimento de novos métodos de 

gestão, vieram excelentes resultados para os meios organizacionais, com uma 

melhor utilização dos recursos produtivos, custos menores e lucros maiores. As 

organizações continuamente buscam formas de produzir mais em menos tempo, e, 

muitas vezes, o nível de exigência em relação ao funcionário acaba se tornando alto 

demais, trazendo efeitos negativos à área de recursos humanos, como a 

padronização da mão de obra. Isso gera consequências que refletem nos 

trabalhadores, como insatisfação com seu trabalho e aumento do índice de 

absenteísmo, afastamentos e acidentes de trabalho, causando a baixa 

produtividade, que, por sua vez, impacta na qualidade do serviço oferecido à 

população. A saúde física e emocional dos empregados reflete diretamente na 

saúde financeira da empresa. 

A competitividade no mundo organizacional - em todos os setores da economia 

- e o acesso à informação fizeram com que os consumidores se tornassem cada vez 

mais exigentes em relação ao que adquirem, tanto em serviços quanto em produtos. 

Eles esperam um nível de qualidade que supere suas expectativas. “A concorrência 

global tornou-se tão acirrada que as empresas estão pedindo aos profissionais de 

RH que otimizem as qualificações, os talentos e a criatividade de cada funcionário” 

(IVANCEVICH, 2008, p. 49). 

Diante disso, as organizações buscam caminhos para atender essa 

expectativa, por meio de um melhor gerenciamento de seus recursos, dos quais um 

dos principais - senão o mais importante - é o capital humano. Nele se encontra a 

base para melhorar a qualidade do que a empresa oferece, e destacá-la entre os 

concorrentes, apresentando um diferencial no mercado.  

Frente a este desafio, um assunto ganha importância dentro das organizações: 

a Qualidade de Vida no Trabalho, que começa a ser compreendida como uma ação 

estratégica, visando à implantação de práticas que proporcionem melhores 

condições laborais aos funcionários e melhorias no ambiente de trabalho – o que, 

consequentemente, aumentará a produtividade, com impactos positivos à saúde do 

trabalhador e sua realização profissional. 

Portanto, considerando a relevância deste assunto para as organizações e 

para a sociedade, o presente estudo visa fornecer subsídios para a seguinte questão 
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de pesquisa: Qual a percepção dos funcionários da agência de uma empresa 

localizada no Vale do Taquari em relação à Qualidade de Vida no Trabalho? 

 A seguir, são apresentados os objetivos e as justificativas deste estudo. Logo 

após a apresentação da empresa, segue o referencial teórico, que se divide em sete 

capítulos e seis subcapítulos, começando por Gestão de Pessoas; Comportamento 

Organizacional e Qualidade de Vida, a partir do qual se dá a introdução para o tema 

Qualidade de Vida no Trabalho, com a apresentação de conceitos e abordagens de 

QVT. Também se discorre sobre Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, 

introduzindo Ergonomia e Saúde Ocupacional, e, após, o capítulo sobre motivação.  

 Ao final do referencial teórico são apresentados alguns modelos de QVT dos 

autores Walton; Hackman e Oldham; e Nadler e Lawler. Na sequência, são descritos 

os procedimentos metodológicos nos quais a pesquisa é baseada, e os resultados, 

com os quais se pôde observar que alguns fatores relacionados à QVT não são 

satisfatórios, de acordo com a percepção da amostra pesquisada. A partir desses 

resultados são apontadas algumas sugestões de melhorias. O trabalho apresenta, 

ainda, as considerações finais, as referências bibliográficas e os anexos que fazem 

parte do estudo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Verificar qual a percepção dos funcionários da agência de uma empresa 

localizada no Vale do Taquari em relação à sua Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

2.2  Objetivos específicos 

  

 Levantar aspectos considerados como positivos em relação à Qualidade de 

Vida no Trabalho, através da percepção dos funcionários de uma empresa 

localizada no Vale do Taquari. 

 Identificar aspectos ambientais que desfavorecem a Qualidade de Vida no 

Trabalho nesta empresa. 

 Elencar aspectos gerenciais que desfavorecem a Qualidade de Vida no 

Trabalho destes funcionários. 

 Apresentar sugestões de melhorias, a partir dos aspectos apontados pelos 

trabalhadores da empresa. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 O presente estudo servirá para contribuir para o desenvolvimento do 

gerenciamento dos recursos humanos – principal capital de uma organização – 

dentro da empresa localizada no Vale do Taquari. Servirá, também, como 

instrumento de identificação para a empresa, através da percepção dos funcionários, 

sobre como é tratado o tema Qualidade de Vida no Trabalho. O tema se justifica 

porque ainda há empresas em estágio de aceitação de que é necessário saber quais 

as necessidades e dificuldades de seus funcionários; de que é preciso estudar 

formas de como melhorar sua rotina; e, para que as organizações que possuem o 

programa de Qualidade de Vida não o deixem somente no papel, mas coloquem-no 

em prática. 

 Passa-se a maior parte do tempo em um ambiente de trabalho. Se não é 

possível encontrar satisfação nele, então, passa-se a maior parte do tempo 

insatisfeito. A insatisfação, somada às cobranças diárias normalmente existentes no 

ambiente organizacional, gera um terrível resultado, tanto para a organização quanto 

para o funcionário. 

 Segundo Bcheche; Kilimnik (2015), o trabalhador é, muitas vezes, submetido a 

crescentes cobranças para aumentar a produtividade, em um mercado cada vez 

mais competitivo. Exige-se mais do que sua capacidade física e mental permitem, e, 

por consequência, manifestam-se desordens corporais metabólicas que sinalizam 

essa sobrecarga sofrida no ambiente de trabalho. 

 

As pessoas passam a maior parte do seu tempo na organização em um 
local de trabalho que constitui o seu costumeiro habitat. O ambiente de 
trabalho se caracteriza por condições físicas e materiais e por condições 
psicológicas e sociais. Ambas intimamente relacionadas. 
De um lado, os aspectos ambientais que impressionam os sentidos e que 
podem afetar de maneira positiva ou negativa o bem-estar físico, a saúde e 
a integridade física das pessoas. De outro lado, os aspectos ambientais que 
podem afetar o bem-estar físico e psicológico, a saúde física e mental e a 
integridade moral das pessoas. (CHIAVENATO, 2014, p. 401). 

 

 O estudo poderá auxiliar a empresa, trazendo melhorias nos resultados, como 

aumento da produtividade, menor taxa de absenteísmo e afastamentos, aumento da 

satisfação dos funcionários e, principalmente, o cuidado com o bem-estar e a saúde 

de seus colaboradores. 
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4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

   

 Uma unidade da Empresa X, localizada no Vale do Taquari, conta com 13 

funcionários: um gerente, três funcionários da área comercial, e nove da área 

operacional. 

A unidade não conta com setores específicos de Recursos Humanos, 

Financeiro ou Suporte às atividades, sendo estes centralizados em outras cidades. 

Também não possui membro representante da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (Cipa). Durante o período de aplicação deste trabalho, houve mudanças 

na gestão da unidade - um funcionário de outra unidade assumiu a gerência. Apesar 

de a empresa apresentar programas relacionados à Qualidade de Vida no Trabalho, 

além dos exames médicos e avaliação de desempenho, nenhuma atividade 

relacionada ao assunto foi constatada durante a realização deste estudo. 

 

4.1 Histórico da empresa 

 

 A empresa tem mais de 350 anos de história no mercado brasileiro, com um 

longo caminho percorrido até hoje. Possui mais de seis mil unidades de atendimento 

e está presente em todo o território brasileiro, devido à forte capilaridade da rede de 

atendimento. Conta com mais de cem mil funcionários em todo o Brasil. Presente no 

ramo logístico e financeiro, a empresa apresenta portfólio extenso, oferecendo 

diversos produtos e serviços a seus clientes. A unidade pesquisada possui 134 

anos. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 Gestão de Pessoas 

 

 Todas as mudanças que ocorrem no mundo, sejam elas no campo político, 

econômico, cultural, social ou tecnológico, trazem grandes impactos às 

organizações. A forma como cada uma reage e se adapta está completamente 

ligada à observação dessas transformações do ambiente exterior. E uma das áreas 

que sofre mais impacto com essas mudanças é a de Recursos Humanos. “Hoje, por 

causa do reconhecimento da importância crucial das pessoas, a gestão de RH, em 

um número cada vez maior de organizações, tem-se tornado fundamental no 

desenvolvimento de planos estratégicos” (IVANCEVICH, 2008, p. 8). 

 Tanto a nomenclatura da área quanto o próprio conceito passam por diversas 

mudanças e adaptações, mas o centro ainda é o mesmo: as pessoas que formam 

uma organização. É nessa relação de parceria que acontece o crescimento, o 

desenvolvimento de ambas as partes.  

 Uma pesquisa realizada pela professora Tose (1997, apud MARRAS, 2011) 

mostra a evolução da gestão pessoal por cinco fases: 

Fase contábil: caracterizada pela atenção aos custos da organização, onde os 

trabalhadores tinham enfoque contábil. 

Fase legal: o enfoque era nas recém-criadas leis trabalhistas da era Vargas. 

Fase tecnicista: momento em que foi implantado o modelo América de gestão 

pessoal, que alavancou a função de RH ao status orgânico de gerência. É nessa 

fase que a área de RH passou a realizar serviços de treinamento, recrutamento e 

seleção, cargos e salários, higiene e segurança no trabalho, benefícios e outros. 

Fase administrativa: também é conhecida como fase sindicalista. Passou-se a 

ter um gerente de recursos humanos, e não mais gerente de relações industriais, 

com ênfase em responsabilidades de ordem mais humanística, voltadas para os 

indivíduos e suas relações. 

Fase estratégica: marcada pelos primeiros programas de planejamento 

estratégico atrelados ao planejamento estratégico central das organizações, nos 

quais haveria maior preocupação a longo prazo com seus trabalhadores. 

 É nesta última fase que o enfoque humano tomou uma proporção maior. Houve 

uma mudança na visão de que os indivíduos eram simples empregados, apenas um 
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recurso de mão de obra. Passou-se a enxergá-los como “parceiros” do negócio, 

como explica Marras (2011). As organizações começaram a se conscientizar sobre 

como ocorre a relação empregado e empresa, e começaram a refletir sobre os 

fatores que podem afetar a produtividade, o que pode estar ligado a isso. 

 

5.2 Comportamento Organizacional 

 

 Uma forma de melhorar os processos gerenciais é entender como o 

comportamento humano é influenciado dentro das estruturas organizacionais e quais 

ações podem promover resultados positivos para o ambiente organizacional. O 

comportamento organizacional é uma área recente, na qual são estudadas situações 

que ocorrem dentro das organizações. Segundo Robbins; Sobral; Judge (2011), este 

campo de estudos analisa três determinantes do comportamento nas organizações: 

indivíduos, grupos e estrutura. 

 Diversos fatores podem influenciar o comportamento humano nas 

organizações. Para Hitt; Miller; Colella (2011), há fatores individuais, como 

capacidade de aprender, habilidades técnicas e características de aprendizagem; 

fatores interpessoais, como a qualidade da liderança e comunicação entre os 

grupos; e fatores de nível organizacional: 

 

A cultura e as políticas da organização estão entre os fatores mais 
importantes, uma vez que influenciam o fato de os talentos e as 
predisposições positivas dos indivíduos serem, ou não, efetivamente 
impulsionadas para criar resultados positivos. (HITT; MILLER; COLELLA 
2011, p. 5). 

 

 A comunicação é um fator que influencia no comportamento dos indivíduos 

dentro de uma organização. Como afirmam Robbins; Sobral; Judge (2011, p. 233), a 

comunicação dentro de um grupo é fundamental para que as frustrações ou 

sentimentos de satisfação de seus membros sejam expressos. Ela também “fornece 

o meio para a expressão emocional de sentimentos e para satisfação de 

necessidades sociais”. 

 De acordo com Bowditch; Buono (1992), há dois níveis distintos de 

aprendizado: a compreensão cognitiva, na qual se buscam mapas conceituais para 

facilitar o entendimento do comportamento dentro das organizações; e outro nível 

que defende a ideia de que para influenciar as práticas gerenciais é necessário 
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ensinar as habilidades associadas ao verdadeiro trabalho do administrador, como 

trabalho em equipe, solução de conflitos e avaliação de desempenho. 

Esta última pode servir como forma de aprimoramento do comportamento do 

funcionário no trabalho, como observam Bohlander; Snell; Sherman (2003, p. 216): 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento individual, a avaliação fornece o 
feedback essencial para discutir os pontos fortes e fracos dos funcionários, 
e também para aprimorar o desempenho. [...] As abordagens mais novas de 
avaliação de desempenho enfatizam o treinamento, o desenvolvimento e os 
planos de crescimento para os funcionários. 

 

Os autores afirmam, ainda, que muitas falhas são encontradas nos programas 

de avaliação, como falta de clareza nos padrões e falta de habilitação ou preparo do 

gestor que avalia. 

Outro fator que influencia o comportamento organizacional é o clima. Segundo 

Lacombe (2011, p. 284), o clima organizacional reflete a satisfação das pessoas que 

se encontram no ambiente interno da empresa. 

 

Um bom administrador prioriza a criação de um ambiente na organização tal 
que as pessoas trabalhem de forma eficaz num esforço comum, 
desenvolvam suas competências, realizem suas aspirações profissionais e 
atinjam reconhecimento apropriado e recompensas. (LACOMBE, 2011, p. 
284). 

 

De acordo com Robbins; Sobral; Judge (2011), alguns tópicos do 

comportamento organizacional têm sua importância controversa, mas os autores 

apontam como componentes básicos a motivação; a comunicação interpessoal; a 

estrutura e o processo de grupos; o aprendizado; o desenvolvimento de atitudes e a 

percepção; os processos de mudança; a resolução de conflitos e negociação; o 

estresse ocupacional, entre outros. Um aspecto ligado a esses componentes, que 

passou a ser estudado após constatação de que possui grande influência no 

ambiente organizacional, é a Qualidade de Vida. Marras (2011) afirma que “diversas 

organizações já estão desenvolvendo programas de treinamento e políticas 

ajustadas a atender especificamente essa necessidade”.  
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5.3 Qualidade de Vida 

  

 O tema Qualidade de Vida muitas vezes é abordado como sinônimo de saúde, 

vinculado à ideia de satisfação com determinados aspectos da vida, ao bem-estar, e, 

por vezes, relacionado a aspectos econômicos. Seidl; Zannon (2004, p. 583) citam, 

em seu artigo sobre qualidade de vida, a conceituação adotada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS): “A percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, 

no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

 É possível encontrar diversos conceitos que rodeiam o tema Qualidade de 

Vida. Ballesteros (1996, apud GOULART; SAMPAIO, 1999, p. 23) afirma que o 

conceito “equivale a „bem-estar‟, no domínio social; a „status de saúde‟, no domínio 

da Medicina; a nível de satisfação, no domínio psicológico”. A Qualidade de Vida 

não diz respeito apenas à qualidade do ambiente, não se reduz a condições 

externas. 

 De acordo com Goulart; Sampaio (1999), o conceito de Qualidade de Vida 

representa mudanças sociais, políticas e ideológicas. Os dois autores relacionam o 

conceito à maneira como o indivíduo interage com o mundo externo, ao modo como 

o sujeito é influenciado e como influencia. É uma relação de equilíbrio entre forças 

internas e externas. 

 No meio organizacional, o assunto tem ganhado espaço. Muitas empresas já 

possuem suas políticas voltadas a atender os aspectos relacionados à Qualidade de 

Vida no Trabalho, mas o assunto ainda é considerado recente, principalmente no 

contexto brasileiro. 

 

5.4 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

 

 A área de Gestão de Pessoas é responsável por gerenciar políticas e práticas 

que visam o crescimento e a satisfação dos indivíduos, fazendo com que se 

mantenham na organização. Ela retém talentos e agrega valor, incentivando o 

desenvolvimento intelectual. Uma dessas políticas é proporcionar melhores 

condições de trabalho, o que engloba diversos aspectos, como ambiente, 

segurança, condições físicas e mentais dos funcionários. 
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 Conforme Chiavenato (2014), a Gestão de Pessoas também envolve 

responsabilidades legais e morais que devem assegurar um ambiente de trabalho 

livre de riscos desnecessários e condições ambientais que possam provocar danos 

à saúde física e mental das pessoas. Apesar de ser uma política de grande 

relevância dentro do ambiente organizacional, o assunto só apareceu na literatura 

especializada no início da década de 1950, segundo Goulart; Sampaio (1999). É a 

partir de então que surge uma abordagem que tem como base a satisfação do 

trabalhador em relação ao seu trabalho e durante ele. 

 O movimento de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores ganhou 

impulso na década de 1960, devido, principalmente, à grande influência que a 

conscientização dos trabalhadores e o aumento das responsabilidades sociais 

exerceram sobre pesquisadores e gestores, fazendo com que pesquisassem sobre o 

tema. De acordo com Goulart; Sampaio (1999), na década de 1970 foram criados, 

nos Estados Unidos, centros de estudos sobre Qualidade de Vida no Trabalho. Na 

mesma década, o termo foi cunhado por Louis Davis, quando desenvolvia um 

projeto sobre desenho de cargos. “Para ele, conceito de QVT refere-se à 

preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores no desempenho 

de suas atividades” (CHIAVENATO, 2010, p. 487). 

 Na década de 1990, segundo Bowditch; Buono (1992), embora os gerentes 

tivessem voltado sua atenção para a Qualidade de Vida no Trabalho, ainda havia 

incerteza quanto ao significado exato do assunto. Os autores destacam que há duas 

dimensões amplas: uma relaciona QVT a um conjunto de condições e práticas; a 

outra se relaciona com os efeitos que estas condições causam no bem-estar dos 

indivíduos, como manifestações da satisfação e do desenvolvimento do funcionário. 

 

5.4.1 Conceitos e abordagens 

 

 Sobre o tema, Conte (2003, p. 33) faz uma abordagem relacionada ao 

envolvimento e à satisfação do funcionário com seu trabalho: 

  

Podemos entendê-la como um programa que visa facilitar e satisfazer as 
necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na 
organização, tendo como ideia básica o fato de que as pessoas são mais 
produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio 
trabalho. (CONTE, 2003, p. 33). 
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 O mesmo autor afirma, ainda, que a QVT deva ser tratada com uma gestão 

dinâmica, pois seus elementos estão sempre em constante transformação, as 

pessoas, a realidade de cada organização, o contexto no qual está inserida, 

tornando as condições e práticas contingentes.  

 A QVT envolve diversos fatores: 

 

1. A satisfação com o trabalho executado. 
2. As possibilidades de um futuro na organização. 
3. O reconhecimento pelos resultados alcançados. 
4. O salário percebido. 
5. Os benefícios auferidos. 
6. O relacionamento humano dentro da equipe e da organização. 
7. O ambiente psicológico e físico do trabalho. 
8. A liberdade de atuar e responsabilidade de tomar decisões. 

9. As possibilidades de estar engajado e de participar ativamente. 
(CHIAVENATO, 2010, p. 487). 

  

 Os benefícios são uma forma indireta de compensação. Chiavenato (2010, p. 

340) ainda afirma: “A oferta de benefícios e serviços prestados pela organização aos 

seus colaboradores influencia poderosamente o grau de qualidade de vida na 

organização”. 

Além disso, há diversos aspectos como motivação para o trabalho, adaptar-se 

e aceitar mudanças, agregando valor para a organização. O ponto de vista de 

Werther; Davis (1983, apud GOULART; SAMPAIO, 1999, p. 27) diz que QVT “está 

relacionada a um programa de cargos e carreira, construído com equidade e bem 

conduzido na organização”, sendo como referencial para a construção da carreira as 

competências de cada indivíduo. 

 Goulart; Sampaio (1999) mencionam, também, a visão de Huse; Cummings 

(1985), que consideram a QVT uma forma de pensar que envolve pessoas, trabalho 

e organização, preocupando-se com o bem-estar e a participação do trabalhador 

nas decisões e nos problemas da organização, assim como a própria eficiência 

organizacional. 

 O termo Qualidade de Vida no Trabalho, para França (1997, apud 

VASCONCELOS, 2001, p. 25), “é o conjunto de ações de uma empresa que envolve 

a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de 

trabalho”. 
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A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento 
em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos 
de enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o 
fator diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de 
serviços e implantação de projetos voltados para a preservação e 
desenvolvimento de pessoas, durante o trabalho na empresa. (FRANÇA, 
apud VASCONCELOS, 2001, p. 25). 

  

 É preciso ser consciente de que não são apenas os fatores físicos que 

importam. Para Conte (2003), os aspectos sociológicos e psicológicos também 

afetam a satisfação dos indivíduos no ambiente profissional, levando em 

consideração, também, os aspectos tecnológicos da organização, que interferem na 

cultura e no clima organizacional, o que reflete na produtividade e na satisfação dos 

empregados. 

 

5.5 Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho (HSMT) 

  

 Segundo Chiavenato (2010, p. 436), na área de Gestão de Pessoas, manter os 

indivíduos dentro da organização exigiria “um conjunto de cuidados especiais, entre 

os quais sobressaem os estilos de gerência, as relações com os empregados e os 

programas de higiene e segurança do trabalho que assegurem qualidade de vida na 

organização”. 

 

A higiene e segurança do trabalho estão relacionadas a um conjunto de leis, 
normas, procedimentos técnicos e educacionais que visam à proteção de 
integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos à 
saúde, inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente onde são executadas. 
(EGGERS; GOEBEL, 2005, p. 105). 

 

 Para Marras (2011), a Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho (HSMT) 

estão relacionadas tanto à prevenção quanto à correção, em estudos e práticas 

constantes que envolvam acidente de trabalho e a própria saúde do trabalhador. 

Segundo o autor, a segurança do trabalho ou também segurança industrial tem 

como objeto a prevenção de acidentes e a eliminação do que podem ser as causas 

de acidentes no trabalho. A utilização de equipamentos de proteção individuais e 

coletivos, e a criação da Cipa são ações relacionadas à segurança do trabalho. O 

Ministério do trabalho regulamenta as atribuições das Cipas através de um conjunto 

de Normas Regulamentadoras (NRs), que regem as ações no campo da higiene, 

segurança e medicina do trabalho. 
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 O local de trabalho também precisa ser levado em consideração quando se 

analisa a segurança do trabalhador. 

 

Os engenheiros de segurança podem projetar um local de trabalho mais 
seguro usando um método analítico de projeto. [...] São analisados todos os 
fatores que envolvem o trabalho [...], são adotadas medidas preventivas 
para melhorar a segurança. Barras de proteção são projetadas para 
maquinários e equipamentos. Avisos coloridos sobre áreas de risco. 
(IVANCEVICH, 2008, p. 494). 

 

 Na área de higiene do trabalho, Chiavenato (2010) destaca cinco pontos do 

ambiente físico que devem ser analisados: iluminação, ventilação, temperatura, 

ruídos e conforto. Todos estes itens devem estar em um nível adequado, para que 

se possa ter um ambiente de trabalho confortável e saudável. 

  “A segurança não é apenas um caso de obediência às leis ou generosidade. 

[...] Deve ser entendida como uma questão estratégica da empresa, e gerenciada de 

modo a zelar continuamente pela integridade física dos empregados” (DESSLER, 

2003, p. 381).  

 No campo higiene e medicina do trabalho, a atenção se volta para os cuidados 

com a saúde do trabalhador em relação às doenças tipicamente relacionadas ao 

trabalho ou que possam resultar dele. Como explica Marras (2011), esta área trata 

de questões ligadas à ergonomia, insalubridade, toxicologia e a controles clínicos, 

entre outros. É obrigação da empresa elaborar um Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional (PCMSO), que necessita da supervisão de um médico do 

trabalho, que pode ou não fazer parte do quadro de funcionários da empresa. O 

mesmo autor afirma ser obrigatório, por lei, avaliar periodicamente os funcionários 

por meio de exames clínicos, como os admissionais - quando um novo funcionário 

ingressa na empresa -, e os realizados quando há mudanças de cargo, entre outras 

situações.  

 

5.5.1 Ergonomia 

  

 Os cuidados com o ambiente de trabalho, os fatores físicos e a forma como o 

trabalhador realiza suas tarefas impactam diretamente na sua qualidade de vida. A 

ciência que propõe pesquisas sobre o assunto é a ergonomia, que, segundo Marras 

(2011), foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, para estudar a relação entre 
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o homem e seu ambiente de trabalho, sob o ponto de vista da medicina, da 

psicologia e da engenharia.  

 Segundo Másculo; Vidal (2011, p. 23), ergonomia é “a disciplina científica que 

trata da compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de 

um sistema, [...] que visam otimizar o bem-estar humano e a performance global dos 

sistemas”. A aplicação dos princípios da ergonomia tem um papel essencial quando 

se fala na busca de um ambiente de trabalho saudável e higiênico.  

 

A principal forma de se entender a ergonomia é por meio de sua ausência 
que se traduz por perdas de produção em quantidade, em qualidade e ainda 
produz muitas consequências ruins sobre os operadores, usuários e sobre o 
ambiente, como doenças, erros, acidentes e poluição. (MÁSCULO; VIDAL, 
2011, p. 27). 

 

 Os autores ainda explicam que, nos termos legais, a ergonomia encontra-se na 

NR 17, que trata das adaptações do meio organizacional às características 

psicológicas e físicas do trabalhador. 

 É necessário observar o ambiente organizacional e o contexto de cada 

empresa para que seja possível aplicar os princípios da ergonomia. É preciso 

planejamento e busca de solução para cada necessidade, com adaptações para 

cada situação. De acordo com Abrahão; Pinho (1999), o conhecimento em 

ergonomia começa a partir da ação, integrando os conhecimentos de campos 

distintos. Os autores tomam como base três ações: 

 

- a visão dos trabalhadores sobre seu próprio trabalho, condições de 
execução, dificuldades, queixas e problemas verbalizados; 
- a observação da atividade nas situações reais de trabalho e as 
observações dos indicadores mais importantes na situação, sejam estes 
relativos à eficácia ou à saúde, definidos na análise da demanda; 
- a confrontação e análise destes dados com as questões levantadas pelo 
ergonomista e com os dados existentes na literatura. (ABRAHÃO; PINHO, 
1999, p. 7). 

 

 É preciso estar ciente dos desafios que a empresa enfrenta em seus processos 

organizacionais. Como observam Másculo; Vidal (2011, p. 38), “as missões de 

ergonomia nas empresas têm sido comandadas por critérios de saúde e de 

melhorias de condições de trabalho”.  

 Montmollin (1984, apud ABRAHÃO; PINHO, 2002) considera que a ergonomia 

poderia ser uma “ciência do trabalho” ou, ainda, uma arte alimentada de métodos e 
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de conhecimentos resultantes da investigação científica. Afirma que não há 

unanimidade na definição do termo, o que dificultaria estabelecer limites ao campo 

de investigação, que possui dois objetivos fundamentais: produzir conhecimento 

sobre a relação do homem com o trabalho e suas condições, e formular princípios 

para que possa haver uma orientação no momento da ação de transformação, para 

que seja possível melhorar a relação do homem com o trabalho. 

 É importante ressaltar que, quando se fala em ergonomia, deve-se pensar na 

singularidade de cada funcionário. É a partir de suas condições, de sua rotina de 

trabalho, que parte a análise da ergonomia. 

 

[...] as populações no trabalho são caracterizadas pelas diferenças entre 
cada um dos seus membros. Cada indivíduo carrega seus conflitos internos, 
suas ambivalências, é um trabalhador que sofre, mas que também obtém 
prazer no trabalho, hesita diante das dificuldades encontradas, face às 
quais deve tomar decisões e agir. Este indivíduo é um trabalhador que 
regula a carga de trabalho, as consequências dos picos de produção, e que 
compensa os efeitos das exigências das tarefas elaborando estratégias 
particulares para tal fim. (ASSUNÇÃO; LIMA, 2003, p. 13). 

 

 Conforme os autores, a partir do estudo e da análise do indivíduo realizando 

suas tarefas no ambiente de trabalho, integrados às teorias e aos conhecimentos 

fisiológicos e psicológicos, pode-se identificar quais são os elementos críticos em 

relação à saúde e à segurança do funcionário. Assim, é possível fazer 

recomendações para melhorias no ambiente de trabalho, e instrumentos 

pedagógicos para qualificar os trabalhadores. 

 

5.5.2 Saúde Ocupacional 

 

 Além dos cuidados com os fatores do ambiente, das máquinas, dos 

equipamentos e das ferramentas utilizadas pelos empregados, também se faz 

obrigatório o cuidado com a saúde do trabalhador. Muito mais do que cumprir a lei 

que institui o PCMSO, as empresas precisam estar atentas à saúde de seus 

empregados. De acordo com Chiavenato (2010, p. 471), o ambiente de trabalho em 

si também pode provocar doenças. “Os riscos de saúde como riscos físicos e 

biológicos, tóxicos e químicos, bem como condições estressantes de trabalho 

podem provocar riscos.” 
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 As doenças adquiridas no trabalho - as doenças ocupacionais - são aquelas 

diretamente ligadas à atividade realizada pelo empregado ou ao próprio ambiente de 

trabalho ao qual ele está submetido. Como explica Marras (2011), a sigla DORT 

engloba um grupo de doenças relativas ao trabalho ou decorrentes de seu 

desempenho. Entre elas, a conhecida lesão por esforço repetitivo (LER), 

responsável por causar danos a tendões, articulações, músculos e nervos. A LER 

aflige, em grande parte, usuários de computador, em função da má postura ou de 

condições inadequadas de trabalho. 

 Assim como o ambiente físico ou a forma com que o empregado realiza suas 

tarefas, a saúde do trabalhador também está envolvida com o ambiente psicológico 

da organização. É preciso observar como se dão as relações de trabalho, a 

comunicação, para que se possa analisar quais melhorias devem ser feitas. 

 No campo da saúde ocupacional, um dos problemas que mais afetam o 

ambiente organizacional é o stress, que emerge do relacionamento entre o indivíduo 

e o ambiente no qual ele está inserido, como aponta Kristensen et al. (2015, p. 141). 

“O stress ocupacional é considerado um dos maiores „vilões‟ em termos de saúde 

mental.” Os autores deixam claro que o stress elevado a um nível crônico pode levar 

a um problema maior ainda: a síndrome de Burnout. Segundo Codo; Vasques-

Menezes (1999, apud Kristensen et al., 2015, p. 143),  

 

o Burnout é descrito na literatura como a síndrome da desistência, na qual o 
indivíduo deixa de investir em seu trabalho e nas relações afetivas que dele 
decorrem ao perceber-se incapaz de lidar e de envolver-se emocionalmente 
com o mesmo. 

 

 De acordo com Rossi (2005, p. 11), “as organizações começaram a se dar 

conta de que o stress relacionado ao trabalho é um fator que contribui para o 

desenvolvimento de distúrbios funcionais, problemas psicossomáticos e doenças 

degenerativas”. As principais fontes de stress no trabalho provêm de causas 

ambientais e pessoais. As causas ambientais podem envolver diversos fatores, 

como falta de tranquilidade e insegurança no trabalho, grandes cargas de trabalho, 

entre outros. Já as causas pessoais envolvem as características de cada indivíduo; 

cada pessoa reage de uma maneira em cada situação (CHIAVENATO, 2010). 

 O preço que as empresas pagam por não investir em programas de saúde 

adequados é alto, não só em termos de valores financeiros, como indenizações e 
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seguros. O impacto se dá de diversas formas, como na qualidade do serviço ou 

produto prestado e nos afastamentos, que acabam sobrecarregando os outros 

empregados. 

 

5.6 Motivação 

 

 A busca mais antiga do homem, de acordo com Conte (2003), é a felicidade. 

Para isso, o autor afirma ser necessário ter saúde, satisfação consigo mesmo e com 

o seu próprio trabalho, compreendendo-se que estes aspectos geram qualidade de 

vida. A QVT torna-se uma ferramenta muito importante quando o assunto é a busca 

da satisfação de seus empregados. É necessário observar quais são suas 

necessidades, o que os motiva. O principal ponto a ser observado para a 

implantação de um programa de qualidade de vida em uma empresa é o índice de 

envolvimento dos funcionários. Sem a participação dos empregados nas ações 

propostas, dificilmente o programa obterá resultados satisfatórios. “A compreensão 

da importância estratégica da motivação começa com a compreensão da 

importância que as pessoas têm em uma organização” (HITT; MILLER; COLELLA, 

2011, p. 163). 

Fazer com que o funcionário se interesse pelo trabalho e que este tenha um 

real significado faz parte do processo motivacional. O significado dá uma certa 

direção, como afirma Vergara (2010, p. 66). “Encontrar um significado no trabalho o 

motivaria a crescer junto com a empresa, compatibilizando seus interesses pessoais 

com os objetivos empresariais.” 

 O desafio das organizações é saber o que pode motivar seus funcionários, o 

que pode fazer com que eles sejam comprometidos com o que a empresa planeja. 

Esta é uma tarefa difícil, segundo Bowditch; Buono (1992). Como fazer com que as 

pessoas deem o máximo de si e como influenciar o desempenho de seus 

funcionários são perguntas que todo o administrador faz a si mesmo algum dia. 

 Segundo Hitt; Miller; Colella (2011), normalmente as teorias relacionadas ao 

tema motivação focam em identificar fatores específicos que motivam os indivíduos. 

Existem diversas teorias relacionadas ao assunto. As mais conhecidas são a Teoria 

das Necessidades, de Maslow; a Teoria X e Y, de McGregor; e a Teoria dos dois 

fatores, de Herzberg. 
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 As necessidades apontadas por Maslow vão desde as necessidades 

fisiológicas mais básicas, como comer e dormir, até as psicológicas, relacionadas à 

estima e autorrealização. A premissa da teoria de Maslow é explicada por Marras 

(2011, p. 26) da seguinte forma: “Os indivíduos possuem necessidades distintas de 

acordo com uma série de variáveis [...] e somente passam a buscar satisfação de 

uma necessidade de nível superior quando a imediatamente inferior já estiver 

satisfeita de modo pleno”. 

 Na teoria apresentada por McGregor, ele fez uso de estudos da prática 

administrativa norte-americana para analisar os processos de gerenciamento, 

afirmando que a maioria dos administradores analisados tinha suas ações baseadas 

em uma relação negativa do homem com o trabalho (GONDIM; SILVA, 2004). Na 

teoria de McGregor, segundo Marras (2011), há um trabalhador X, ou um 

trabalhador visto por um gerente de visão X, que gosta do trabalho, e só faz o 

necessário, buscando sempre segurança; e há o trabalhador Y, ou um trabalhador 

visto por um gerente com a visão Y, que busca atingir seus objetivos, que tem 

potencial a ser desenvolvido e que almeja isso. Tanto o trabalhador pode “ser” como 

pode ser visto de tal forma por sua chefia. A teoria de McGregor reforça a maneira 

de ver as pessoas no ambiente organizacional: como indivíduos não somente 

membros de um grupo. 

 A teoria de Herzberg, de acordo com Hitt; Miller; Colella (2011, p. 169), 

“concentra-se mais nas recompensas e nos resultados de desempenho, do que em 

satisfazer as necessidades dos indivíduos”. A teoria destaca dois fatores: os 

motivadores, relacionados a fatores internos, condicionados à satisfação e não 

satisfação, como desenvolvimento profissional e realização; e os higiênicos, 

relacionados a fatores externos, condicionados à insatisfação e a não insatisfação, 

como condições do ambiente, remuneração e as próprias políticas empresariais 

(GONDIM; SILVA, 2004; MARRAS, 2011). Essa teoria chama a atenção do gestor 

para que este não se preocupe somente com a satisfação do empregado, mas 

também observe o que o deixa insatisfeito. 

 O processo motivacional é algo extremamente complexo. Não está relacionado 

primeiramente com recompensas extrínsecas, como financeiras, e, depois, 

recompensas intrínsecas, com chances de crescimento e sentimento de realização, 

como muitos pensam (HITT; MILLER; COLELLA, 2011). Cada indivíduo é único, 

com interesses e necessidades diferentes. O papel da organização é utilizar-se de 
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práticas motivacionais que vão ao encontro do que empresa e empregado 

pretendem atingir. 

 

5.7 Modelos de QVT 

  

 A Qualidade de Vida no Trabalho é um conceito que se refere a diversos 

aspectos relacionados à experiência de trabalho. Para Ivancevich (2011), inclui 

fatores como supervisão e gestão; liberdade e autonomia para tomar decisões; 

ambiente físico satisfatório; assim como tarefas que possuam algum significado para 

o empregado. Ao longo do tempo, diversos estudiosos têm buscado elaborar 

modelos que visam uma forma de avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho, com o 

intuito de identificar quais fatores a influenciam. Destacam-se os modelos de Nadler 

e Lawler; Hackman e Oldham; e Walton. 

 Os modelos oferecem uma referência para que se possa avaliar o processo de 

melhorias a partir do momento de implantação de um programa de QVT na 

organização. Cada modelo enfatiza diversos indicadores que podem influenciar na 

QVT. É preciso entender o contexto de cada empresa, o ambiente de trabalho, e 

adaptá-lo, quando necessário, para cada tipo de situação. 

  

5.7.1 Modelo de Walton 

 

 Um dos pesquisadores pioneiros dos critérios e conceitos em relação à QVT, 

Walton define que a QVT deve ter como meta uma organização mais humanizada; 

que o empregado tenha mais responsabilidade e autonomia em relação ao cargo, 

com tarefas adequadas, com oportunidades de desenvolvimento pessoal do 

indivíduo (ARELLANO; LIMONGI-FRANÇA, 2002). 

 O modelo de Walton concentra o maior número de dimensões, não se limitando 

em abordar somente o ambiente laboral em si, segundo Pedroso; Pilatti (2010). O 

modelo faz menções, inclusive, à vida fora do trabalho:  

 

Walton procura associar o máximo de dimensões relacionadas ao trabalho, 
incluindo as dimensões cuja influência na vida do trabalhador ocorra de 
forma indireta. Isto é, tal influência não é ocasionada pelo trabalho em si, 
mas pela forma como este é conduzido. (PEDROSO; PILATTI, 2010, p. 
198).  
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Walton propôs um modelo composto por oito categorias: 

  

 Remuneração justa e adequada: trata-se da relação do salário com 
outros trabalhos, desempenho da comunidade e padrão subjetivo do 
empregado. Em síntese, equidade salarial. 

 Segurança e salubridade do trabalho: os trabalhadores não devem ser 
expostos a condições ambientais, jornadas de trabalho, nem riscos que 
possam ameaçar sua saúde. 

 Oportunidade de utilizar e desenvolver habilidades: o uso e o 
desenvolvimento das capacidades devem atender a certas condições, como 
autonomia, variedade de habilidades, informação e perspectiva da 
atividade, significado e planejamento da tarefa. 

 Oportunidade de progresso e segurança no emprego: manifestam-se 
no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da carreira, na 
possibilidade de aplicação de novas habilidades, na sensação de segurança 
no emprego e na remuneração. 

 Integração social na organização: um ambiente favorável nas relações 
pessoais é atingido com ausência de preconceitos, democracia social, 
ascensão na carreira, companheirismo, união e comunicação aberta. 

 Leis e normas sociais: o grau de integração social na organização está 
relacionado com o direito à privacidade e à liberdade de expressão de 
ideias, com tratamento equitativo e normas claras. 

 Trabalho e vida privada: as condições de crescimento na carreira não 
devem interferir no descanso nem na vida familiar do empregado. 

 Significado social da atividade do empregado: a atuação social da 
organização tem significado importante para os empregados, tanto em sua 
percepção da empresa quanto em sua autoestima. (ARELLANO; LIMONGI-
FRANÇA, 2002, p. 297). 

 

 Outros autores, como Fernandes (1996), Goulart; Sampaio (1999) e 

Chiavenato (2010), apresentam as oito categorias do modelo de Walton, com 

algumas diferenças de nomenclatura, mas com os mesmo conceitos. Goulart; 

Sampaio (1999) propõem uma análise sobre essas categorias, afirmando que as 

duas primeiras estão relacionadas às necessidades básicas do ser humano, e que, a 

partir da terceira, seriam as necessidades secundárias. A categoria 

“Constitucionalismo”, mencionada por Arellano; Limongi-França (2002) como “Leis e 

normas sociais”, trata dos direitos dos trabalhadores. A categoria “Trabalho e vida 

privada”, que Goulart; Sampaio (1999) apresentam como “Trabalho e espaço de vida 

total”, estabelece uma relação com o trabalho e a vida fora dele; e a última categoria 

faz referência aos elementos da autoestima do trabalhador. 

 Para Pedroso; Pilatti (2010), as categorias não são dispostas em ordem de 

prioridade. Segundo os autores, todas têm a mesma importância na Qualidade de 

Vida no Trabalho. Este modelo, mesmo após terem se passado anos de sua 

publicação, é um dos mais utilizados para realização de pesquisas na área de 

Qualidade de Vida, sendo considerado um dos mais completos.  
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5.7.2 Modelo de Hackman e Oldham 

 

 O modelo proposto por estes dois autores traz as dimensões básicas da tarefa, 

associando a satisfação do indivíduo no trabalho às metas organizacionais, e parte 

dos seguintes pontos: 

 

 Autonomia é fundamental para o trabalhador sentir-se satisfeito, e a 
empresa pode assegurá-la, sem prejuízo de suas metas; 

 trabalho pode ser experimentado como compensador pelo indivíduo, e o 
empenho do trabalhador é proporcional ao grau em que ele acredita poder 
obter resultados positivos; 

 o feedback que o trabalho ou as condições de trabalho fornecem ao 
indivíduo é fundamental e está relacionado às necessidades psicológicas 
individuais. (GOULART; SAMPAIO, 1999, p. 30). 

 

 Segundo Chiavenato (2010), Hackman e Oldham apresentam um modelo 

relacionado às dimensões dos cargos, e estes produzem estados psicológicos 

críticos, que geram resultados pessoais e de trabalho que afetam a QVT. São três 

estados psicológicos críticos, de acordo com Pedroso; Pilatti (2010, p. 199): 

“conhecimento e resultados do seu trabalho; responsabilidade percebida pelos 

resultados do seu trabalho; e significância percebida do seu trabalho”. A significância 

percebida é o grau em que a pessoa percebe o trabalho como importante e valioso. 

A responsabilidade percebida é o quanto o indivíduo se sente responsável pelos 

resultados de seu trabalho; e o conhecimento de seus resultados trata do 

entendimento do indivíduo em relação à sua tarefa, como ela é executada 

(GOULART; SAMPAIO, 1999). 

 Estes três estados conduzem a sete dimensões do cargo: 

 

1. Variedade das habilidades: o cargo deve requerer várias e diferentes 
habilidades, conhecimentos e competências da pessoa. 
2. Identidade da tarefa: o trabalho deve ser realizado do início até o fim 
para que a pessoa possa perceber que produz um resultado palpável. 
3. Significado da tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepção de como 
o seu trabalho produz consequências e impacto sobre o trabalho das outras. 
4. Autonomia: a pessoa deve ter responsabilidade pessoal para planejar e 
executar as tarefas, autonomia própria e independência para desempenhar. 
5. Retroação do próprio trabalho: a tarefa deve proporcionar informação 
de retorno à pessoa, para que ela própria possa autoavaliar seu 
desempenho. 
6. Retroação extrínseca: deve haver o retorno proporcionado pelos 
superiores hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho na tarefa. 

7. Inter-relacionamento: a tarefa deve possibilitar contato interpessoal do 
ocupante com outras pessoas ou com clientes internos e externos. 
(CHIAVENATO, 2010, p. 489).  
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 Conforme Pedroso; Pilatti (2010, p. 199), Hackman e Oldham formularam, a 

partir das Dimensões Essenciais do Trabalho, um escore denominado Potencial 

Motivador do Trabalho, “que avalia as propriedades motivacionais do trabalho, 

indicando o quanto este é significativo”. Segundo Goulart; Sampaio (1999), no 

modelo de Hackman e Oldham é possível observar os sentimentos do indivíduo em 

relação ao seu trabalho. A QVT pode ser entendida como resultado da combinação 

de dimensões básicas da tarefa, que geram estados psicológicos, que, por fim, 

resultam em motivação e satisfação em diversos níveis. 

 

5.7.3 Modelo de Nadler e Lawler 

 

 A abordagem de Nadler e Lawler começa com uma definição operacional de 

QVT, como explicam Goulart; Sampaio (1999, p. 29): “Uma maneira de pensar a 

respeito das pessoas, do trabalho e da organização.” Conforme Fernandes (1996), 

os autores apontam dois aspectos essenciais para analisar essa definição 

operacional: o primeiro seria uma preocupação com o impacto do trabalho sobre as 

pessoas, tanto quanto na eficiência das organizações; o segundo seria a ideia de 

participação do indivíduo na resolução de problemas e decisões organizacionais. 

 Para Goulart; Sampaio (1999) – assim como para Chiavenato (2010) –, o 

modelo de Nadler e Lawler se fundamenta em quatro aspectos: o primeiro é a 

participação dos indivíduos de diferentes níveis nas decisões e resoluções de 

problemas; o segundo, a reestruturação do trabalho, com enriquecimento de tarefas 

e uso de grupos de trabalho autônomos, repensando fluxos de trabalho, com o 

objetivo de autodesenvolvimento. Já o terceiro é a inovação no sistema de 

recompensas, promovendo um clima organizacional diferente; e o quarto, a melhoria 

no ambiente de trabalho em relação ao meio ambiente físico e psicológico, como 

mudanças de horário, regras, entre outros. 

 Um dos fatores considerados determinantes para o sucesso do programa de 

QVT em longo prazo é a estrutura de processos participativos, garantindo sua 

eficácia (GOULART; SAMPAIO, 1999).  

 Um dos objetos mais valorizados do trabalho de Nadler e Lawler, segundo 

Pedroso; Pilatti (2010), é a retrospectiva histórica das concepções de QVT, partindo 

de 1959: 
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Quadro 1 – Evolução do conceito de QVT 

 Concepções 
evolutivas 

Características ou visão  

1 - QVT como uma 
variável             
(1959 a 1972) 

Reação do indivíduo ao trabalho. Investigava-se como  
melhorar a qualidade de vida no trabalho para o indivíduo.  

2 - QVT como uma 
abordagem          
(1969 a 1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional; 
mas, ao mesmo tempo, tendia-se a oferecer melhorias tanto 
ao empregado quanto à direção.  

3 - QVT como um 
método               
(1972 a 1975) 

Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para 
melhorar o ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais  
produtivo e mais satisfatório. QVT era vista como sinônimo 
de grupos autônomos de trabalho, enriquecimento de cargo 
ou desenho de novas plantas com integração social e 
técnica.  

4 - QVT como um 
movimento        
(1975 a 1980) 

Declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e as 
relações dos trabalhadores com a organização. Os termos 
administração participativa e democracia industrial eram 
frequentemente ditos como ideais do movimento de QVT.  

5 - QVT como tudo 
(1979 a 1982) 

Como panacéia contra a competição estrangeira, problemas 
de qualidade, baixas taxas de produtividade, problemas de 
queixas e outros problemas organizacionais.  

6 - QVT como nada              
(futuro) 

No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no futuro, 
não passará de apenas um “modismo” passageiro.  

Fonte: Nadler; Lawler  (1983, apud FERNANDES, 1996). 

 

 Conforme Pedroso; Pilatti (2010), diferentes concepções de QVT são 

apresentadas ao longo do tempo, e o que Nadler e Lawler previram para o futuro 

não ocorreu. A qualidade de vida tornou-se um elemento essencial no meio 

organizacional, que transcende o simples modismo. 
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6 METODOLOGIA 

 

 A metodologia é o estudo do método, segundo Gerhardt; Silveira (2009), e 

engloba todas as regras e todos os procedimentos necessários para se realizar uma 

pesquisa científica. 

 

[...] Metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem 
percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer 
ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos 
instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa cientifica. (GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009, p. 12). 

 

 Para Cervo; Bervian; Silva (2007, p. 30), “o método concretiza-se como o 

conjunto das diversas etapas ou passos que devem ser seguidos para a realização 

da pesquisa e que configuram as técnicas.” A metodologia, no entendimento de 

Vianna (2000), é o meio para se atingir um fim; são todas as ações e os 

procedimentos necessários para se atingir os objetivos que foram propostos, em 

certo período, a partir dos recursos que se têm disponíveis.  

 De acordo com Santos; Candeloro (2006), existem diversas possibilidades de 

se executar uma investigação. Deve-se considerar o campo no qual se encontra o 

investigador, e o tema com o qual se pretende trabalhar. É necessário construir um 

referencial teórico sólido, para que se possa ter o enunciado de um problema e suas 

variáveis. 

 

6.1 Delineamento de pesquisa 

 

 O delineamento da pesquisa é a forma como o tema será abordado, tendo 

delineamentos de abordagem, de objetivo e de procedimentos. A pesquisa utilizada 

neste trabalho teve como procedimento técnico o estudo de caso, com o objetivo 

descritivo-exploratório, utilizando-se da abordagem quali-quantitativa. 

 A técnica de estudo de caso é uma ferramenta de investigação pela qual o 

pesquisador explora profundamente uma atividade, um processo de um ou mais 

indivíduos (CRESWELL, 2010). É considerada, segundo Pádua (2012), um tipo de 

análise qualitativa. Na maioria das vezes, a técnica é relacionada a esta abordagem, 

gerando discussões da possibilidade da utilização de evidências quantitativas 

quando se faz uso deste procedimento. No entanto, de acordo com Yin (2015), os 
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estudos de caso podem incluir detalhes ou até mesmo se limitar à abordagem 

quantitativa. 

 O delineamento de procedimentos pode ser descritivo. Como explica Santos 

(2000, p. 26), a “pesquisa descritiva é um levantamento das características 

conhecidas, componentes do fato/fenômeno/problema. É normalmente feita na 

forma de levantamentos ou observações sistemáticas.” Conforme Santos; Candeloro 

(2006), a pesquisa pode, também, ser exploratória, quando envolve levantamento 

bibliográfico e/ou documental. Quando a pesquisa descritiva se aproxima da 

exploratória, o delineamento é considerado exploratório-descritivo. As autoras 

afirmam, ainda, que a pesquisa com abordagem quantitativa objetiva mensurar 

algumas variáveis, transformando os dados em gráficos ou quadros, através do 

tratamento em programas estatísticos. 

 

6.2 Seleção da amostra 

 

 A população de uma pesquisa, conforme Santos; Candeloro (2006), é 

constituída de unidades, não necessariamente pessoas. Essas unidades contêm 

semelhanças ou padrões a serem analisados e observados. Após a formulação do 

problema de pesquisa, é preciso delimitar a população-alvo da investigação, 

especificando, também, sua amostra, que é a fração da população com a qual se 

trabalhará. 

 A pesquisa contemplou como população os funcionários da Empresa X, tendo 

como amostra os funcionários lotados na unidade do Vale do Taquari, Rio Grande 

do Sul. O questionário foi distribuído aos 12 colaboradores – entre eles, o gestor da 

agência.  

 

6.3 Coleta de dados  

 

 Após delimitação do assunto a ser pesquisado, revisão bibliográfica, definição 

dos objetivos e formulação do problema, pode ser feita a coleta de dados, para que 

seja possível fazer a análise, a discussão dos dados e a conclusão do trabalho 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). De acordo com os autores, a coleta de dados é 

uma tarefa importante dentro da pesquisa, e envolve diversos processos, como a 

determinação da população e dos instrumentos de coleta mais vantajosos para os 
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objetivos da pesquisa. “A coleta e o registro de dados pertinentes ao assunto tratado 

é a fase decisiva da pesquisa científica, a ser realizada com o máximo de rigor e 

empenho do pesquisador” (PÁDUA, 2012, p. 55). 

 Como instrumento de coleta de dados, aplicou-se um questionário com 

perguntas fechadas (Anexo A) nos colaboradores da empresa. Conforme Cervo; 

Bervian; Silva (2007), esta é a forma mais utilizada para se coletar dados. Deve ter 

natureza impessoal, para assegurar uniformidade na avaliação, e fazer com que os 

respondentes sintam-se mais confiantes, devido ao anonimato, possibilitando 

respostas mais reais. O instrumento foi adaptado a partir do questionário utilizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela acadêmica Denise 

Oliveira de Vargas, em 2010, em seu trabalho intitulado “Qualidade de Vida no 

Trabalho em uma agência bancária de Porto Alegre.” As perguntas estão baseadas 

no modelo de Walton, contemplando as oito dimensões apresentadas pelo autor. 

 

6.4 Análises de dados 

 

 A análise de dados é a fase na qual se reúnem as informações obtidas nos 

procedimentos anteriores. “Após a coleta de dados julgados pertinentes e 

relevantes, se podem iniciar o processo de análise, classificação e interpretação das 

informações coletadas” (PÁDUA, 2012, p. 81).  

 Os resultados obtidos por meio da aplicação dos questionários foram 

apresentados e analisados a partir de planilhas de Excel, conforme o conteúdo 

estudado. 
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7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1 Caracterização dos respondentes 

   

 Gráfico 1 - Idade dos respondentes 

 
     Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 Observa-se, no Gráfico 1, a faixa de idade dos indivíduos pesquisados. Do total 

de 12 funcionários, 5 deles estão na faixa entre 41 e 50 anos. Outros 3 estão entre 

31 e 40 anos; 2 não responderam; 1 possui entre 51 e 60 anos; e 1 possui mais de 

60 anos.  Pode-se notar que a maioria está na faixa entre 41 e 50 anos. 

 

7.2 Descrição da dimensão “compensação justa e adequada” 

 

Gráfico 2 - Quanto ao salário recebido, considerando-se as 
necessidades pessoais e socioeconômicas 

 

 
          Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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No Gráfico 2, pode-se observar os resultados da percepção dos funcionários 

em relação aos seus salários, levando-se em conta suas necessidades pessoais e 

socioeconômicas. Constata-se que, num total de 12 pesquisados, 6 funcionários, ou 

seja, a metade, mostram-se neutros quanto ao aspecto em questão. Já 3 deles 

mostram-se insatisfeitos, e outros 3, satisfeitos. Não houve respostas para muito 

insatisfeito ou muito satisfeito. 

 

 Gráfico 3 - Quanto aos benefícios recebidos 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 No Gráfico 3, é possível observar os resultados da percepção dos funcionários 

em relação aos benefícios recebidos. Do total de 12 pesquisados, 4 funcionários, ou 

seja, um terço, mostram-se insatisfeitos. Já 3 se mostram neutros; outros 3, 

satisfeitos; e 2, muito satisfeitos. Não houve respostas para muito insatisfeito. 

   

Gráfico 4 - Quanto à compatibilidade entre remuneração, 
responsabilidade e atribuições 

 

 
             Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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 No Gráfico 4, pode-se observar os resultados da percepção dos funcionários 

em relação à compatibilidade entre remuneração, responsabilidade e atribuições que 

lhes são conferidas. Um grande número de funcionários mostra-se insatisfeito: 7, em 

um total de 12. Satisfeitos totalizam 3; neutros, 2. Não houve respostas para muito 

insatisfeito ou para muito satisfeito. 

 

7.2.1 Análise da dimensão “compensação justa e adequada” 

 

 A análise dos resultados mostra que, de acordo com o Gráfico 2, a maioria dos 

funcionários se manteve neutra, demonstrando uma possível não-satisfação na 

relação entre salário e necessidade pessoais e socioeconômicas, assim como 3 

funcionários afirmaram estar insatisfeitos. No entanto, 3 funcionários estão 

satisfeitos com o aspecto enfocado. 

Relacionando os resultados ao Gráfico 3, referente aos benefícios, pode-se 

notar que o número dos respondentes neutros diminui, e o resultado se divide desde 

insatisfeito, com um maior número, até muito satisfeito. Isso pode estar relacionado 

a aspectos específicos de cada benefício. 

Conforme Chiavenato (2010) afirma (vide p. 19), os benefícios e serviços 

prestados pela organização influenciam o grau de qualidade de vida. 

Ao observar os resultados do Gráfico 4, por meio do qual se pode analisar o 

aspecto da compatibilidade entre remuneração, responsabilidade e  atribuições que 

são conferidas aos funcionários, pode-se notar que, apesar de haver respondentes 

que afirmam estar satisfeitos, há um aumento dos que afirmam estar insatisfeitos. 

Isso demonstra que a insatisfação pode não estar relacionada ao seu ganho salarial 

ou aos seus benefícios, mas, quando comparada à sua carga de trabalho, a 

remuneração torna-se insatisfatória. 

São comuns as expectativas em relação às recompensas pelo esforço aplicado 

no trabalho, e, muitas vezes, as organizações têm dificuldade de estabelecer 

remunerações consideradas justas. Os funcionários normalmente julgam merecer 

uma remuneração maior do que a considerada adequada pela empresa, e quanto 

maior for a organização, mais complexo isso se torna. 
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7.3 Descrição da dimensão “segurança e salubridade do trabalho” 

  

 Gráfico 5 - Quanto à carga de trabalho e nível de estresse percebido 

 
     Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

No Gráfico 5, o levantamento do questionário apontou os resultados das 

respostas dos funcionários em relação à carga de trabalho e ao nível de estresse 

durante a jornada de trabalho. Nesse aspecto, 5 funcionários, de um total de 12, 

mostram-se insatisfeitos. Os que se mostram neutros totalizam 4; satisfeitos, 2. Um 

pesquisado mostra-se muito insatisfeito. Não houve respostas para muito satisfeito. 

 

Gráfico 6 - Em relação ao mobiliário, aos equipamentos 
disponíveis, ao espaço físico e às condições adequadas 

 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

No Gráfico 6, pode-se observar os resultados da percepção dos funcionários 

em relação ao mobiliário, aos equipamentos disponíveis, ao espaço físico e às 

condições adequadas de higiene e segurança para a realização das atividades, que 

contribuem para reduzir, ao mínimo, os riscos de danos à saúde. A maior parte dos 

funcionários – 8, de um total de 12 – mostra-se insatisfeita. Os que se mostram 
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neutros totalizam 2, porém 1 funcionário encontra-se muito insatisfeito, e outro, 

satisfeito. Não houve respostas para muito satisfeito. 

 

Gráfico 7 - Em relação ao apoio técnico para realização das 
atividades 

 

 

    Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

No Gráfico 7, é possível observar os resultados da percepção dos funcionários 

em relação ao apoio técnico para realização das atividades. Constata-se que 5 dos 

respondentes mostram-se insatisfeitos com o aspecto questionado, e outros 5 

mostram-se neutros. Mostra-se muito insatisfeito 1 funcionário, e 1 mostra-se 

satisfeito. Não houve respostas para muito satisfeito. 

 

7.3.1 Análise da dimensão “segurança e salubridade do trabalho” 

 

Observa-se, no Gráfico 5, referente aos aspectos carga de trabalho e nível de 

estresse percebido durante a jornada de trabalho, um número significativo de 

funcionários insatisfeitos. Se somado ao número dos respondentes muitos 

insatisfeitos, totalizam metade dos funcionários. Do total, 4 mostram-se neutros, não 

sendo possível afirmar a sua satisfação ou insatisfação. Apenas 2 estão satisfeitos. 

É necessário atenção para este resultado. Conforme já afirmado no referencial 

teórico desta pesquisa (vide p. 24), o estresse é um dos maiores vilões da saúde 

ocupacional, como afirma Kristensen et al. (2015). 

 Os resultados são mais preocupantes quando se analisa o Gráfico 6, pelo qual 

os pesquisados apresentam sua percepção em relação ao mobiliário, aos  

equipamentos disponíveis, ao espaço físico e às condições adequadas de higiene e 
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segurança para realização das atividades, que contribuem para reduzir, ao mínimo, 

os riscos de danos à saúde. O número de pesquisados que se mostram insatisfeitos 

cresce para 8, de um total de 12; e 1 pesquisado mostra-se muito insatisfeito, 

representando dois terços dos respondentes. Mostram-se neutros 2 funcionários, e 

apenas 1 considera-se satisfeito. O resultado evidencia um problema grave, pois há 

risco em relação à saúde dos trabalhadores. 

De acordo com Dessler (2003), a segurança não serve apenas para exigências 

legais, é uma questão estratégica, que zela pela integridade física do funcionário 

(vide p. 21). 

Um dos motivos pode estar relacionado ao tempo e ao tamanho da empresa, 

que, conforme mencionado na apresentação, é de grande porte e com anos de 

história. A manutenção de sua estrutura física, do mobiliário e dos equipamentos é 

muito mais complexa do que a de uma empresa de pequeno porte. 

Ao compararmos os resultados do Gráfico 7, que diz respeito ao apoio técnico 

para realização das atividades, o número de funcionários insatisfeitos ainda é alto: 

totalizam 5, e há 1 muito insatisfeito. Um número também expressivo é formado 

pelos pesquisados que se encontram neutros: também 5, e apenas 1 satisfeito. O 

motivo deste resultado pode estar relacionado ao fato de o Setor de Suporte às 

atividades não se encontrar na unidade, dificultando os processos no momento em 

que é necessário apoio para a realização dos serviços. 

 Além de trazer inúmeros ganhos para o trabalhador, há exigências legais que 

garantem boas condições de trabalho, às quais toda empresa deve cumprir. São 

direitos garantidos na Constituição. Esse aspecto vem ao encontro do que afirmam 

os autores Chiavenato (2014) e Másculo; Vidal (2011), quando descrevem sobre a 

responsabilidade legal e moral da área de Gestão de Pessoas (vide pp. 18 e 22). A 

NR 17, que trata da ergonomia, foi criada para estabelecer parâmetros para que as 

condições de trabalho proporcionem o máximo conforto e segurança ao trabalhador. 

A dimensão pesquisada mostra resultados preocupantes, com um baixo 

número de pesquisados que se sente satisfeito com os aspectos citados. As 

condições de trabalho são essenciais para a Qualidade de Vida no Trabalho. 

Quando o ambiente de trabalho e suas atividades causam danos ou colocam a 

saúde do trabalhador em risco, geram inúmeros problemas, além dos legais. Um 

deles é o aumento de afastamentos do trabalho, o que acarreta sobrecarga para os 

outros funcionários, tornando-se um círculo vicioso e afetando toda a organização. 
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7.4 Descrição da dimensão “oportunidade de utilizar e desenvolver 

habilidades” 

 

Gráfico 8 - Execução das tarefas do início ao fim, para que 
possa representar algo significativo 

 

 
 Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

O Gráfico 8 indica os resultados da percepção dos funcionários em relação à 

oportunidade de executar as tarefas do início ao fim, de forma completa, para que o 

trabalho possa representar algo significativo para si e também para outras pessoas, 

dentro e fora do trabalho. Um número significativo de funcionários, totalizando 7, 

mostra-se satisfeito. Os neutros somam 3; os insatisfeitos, 2. Não houve respostas 

para muito insatisfeito ou muito satisfeito. 

  

 Gráfico 9 - Reconhecimento pelo trabalho realizado com qualidade 

 
     Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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 No Gráfico 9, pode-se observar os resultados da percepção dos funcionários 

em relação ao reconhecimento pelo trabalho realizado com qualidade. Os 

funcionários que se sentem satisfeitos somam 7, representando mais da metade dos 

pesquisados. Do total de 12, 3 respondentes mostram-se neutros; 1 mostra-se 

insatisfeito; e 1, muito insatisfeito. Não houve respostas para muito satisfeito. 

 

7.4.1 Análise da dimensão “oportunidade de utilizar e desenvolver habilidades” 

 

Ao se observar o Gráfico 8, pode-se verificar um número positivo: a maior parte 

dos respondentes sente-se satisfeita em relação ao critério pesquisado, embora 

alguns funcionários mostrem-se insatisfeitos. Alguns respondentes mostram-se 

neutros, não sendo possível afirmar sua satisfação em relação ao aspecto, porém, 

vale observar que não se encontram satisfeitos.  

O resultado apresenta pouca diferença em relação aos números do Gráfico 9, 

que dizem respeito ao reconhecimento do trabalho realizado. Apesar de os níveis de 

satisfação mostrarem resultados positivos nestes dois aspectos, é importante 

observar que 2 pesquisados não se sentem satisfeitos: 1 mostra-se muito 

insatisfeito, e 1, insatisfeito. Também há respondentes neutros.  

O autor Chiavenato (2010) aponta como alguns dos fatores que envolvem a 

QVT, a satisfação com o trabalho executado e o reconhecimento pelos resultados 

alcançados (vide p. 19). Assim como Vergara (2010) também afirma que encontrar 

um significado para o trabalho faz com que o funcionário se sinta motivado para 

crescer com a empresa (vide p. 25). 

 A insatisfação e neutralidade de parte da amostra nestes dois aspectos podem 

ter sido motivadas por diferentes fatores: os ambientais, como falta de instrumentos 

necessários para a realização de tarefas – pode-se verificar o grau de insatisfação 

dos pesquisados no critério analisado no Gráfico 6 (vide p. 38) –, assim como 

fatores gerenciais. Por exemplo: a forma como o gestor conduz os trabalhos, que 

pode não estar colaborando para que o grupo encontre um significado no que faz, 

ou até mesmo um clima ruim no ambiente de trabalho. Como afirmado por Lacombe 

(2011), um bom administrador prioriza um ambiente onde as pessoas possam 

desenvolver suas habilidades, tenham reconhecimento apropriado e sejam 

recompensados (vide p. 16). 
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O significado do trabalho e do seu reconhecimento - tanto pelo trabalhador 

quanto pela organização - é importante quando se fala em Qualidade de Vida no 

Trabalho. Isso influencia no desempenho, na produtividade, na motivação, e afeta, 

também, os resultados da empresa. É preciso haver uma conexão entre organização 

e funcionários, para que possa haver este reconhecimento, assim como também 

uma conexão do funcionário com suas tarefas, para que ele possa encontrar seu 

significado. 

 

7.5 Descrição da dimensão “oportunidade de progresso e segurança no 

emprego” 

 

Gráfico 10 - Oportunidade de crescimento na carreira 
oferecida pela empresa 

 

 
    Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

No Gráfico 10, é possível observar os resultados da percepção dos 

funcionários em relação à oportunidade de crescimento na carreira oferecida pela 

empresa. Neste aspecto, 5 funcionários se mostram insatisfeitos. Os que se 

mostram neutros totalizam 3. Outros 3 mostram-se satisfeitos, e 1, muito insatisfeito. 

Não houve respostas para muito satisfeito. 
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Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

O Gráfico 11 mostra os resultados relativos à percepção dos funcionários sobre 

os treinamentos necessários e disponibilizados para a realização e qualidade do 

trabalho. Observa-se que 6 funcionários, ou seja, metade dos pesquisados, mostra-

se insatisfeita. Três respondentes mostram-se neutros; 1 satisfeito; e 2, muito 

insatisfeitos. Não houve respostas para muito satisfeito. 

 

Gráfico 12 - A avaliação de desempenho como contribuição 
para o crescimento profissional 
 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 A avaliação de desempenho em relação à contribuição para o crescimento 

profissional é um dos aspectos demonstrados no Gráfico 12. Dos respondentes, 6 

mostram-se insatisfeitos; 4, satisfeitos; 2, neutros. Não houve respostas para muito 

insatisfeito ou muito satisfeito. 

Gráfico 11 - Treinamentos necessários e disponibilizados 

para a realização e qualidade do trabalho 
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7.5.1 Análise da dimensão “oportunidade de progresso e segurança no 

emprego” 

 

 Ao se analisar o Gráfico 10, relacionado à oportunidade de crescimento 

oferecida pela empresa, os resultados mostram que a maior parte dos pesquisados 

sente-se insatisfeita. Também há alguns pesquisados que se sentem satisfeitos e 

neutros, e, neste último grupo, não se pode afirmar sua insatisfação ou satisfação. 

Todas as pessoas têm expectativas de crescimento, o que vai ao encontro das 

afirmações de Chiavenato (2010) sobre os fatores que envolvem QVT, e de Werther; 

Davis (1983) sobre programas de cargos e carreiras bem conduzidos (vide p. 19). 

O resultado do Gráfico 11 mostra um alto nível de insatisfação, passando da 

metade dos pesquisados, quando somados aqueles que se sentem satisfeitos e 

muito insatisfeitos. O resultado pode ser ocasionado por falta de treinamento ou por 

treinamentos que não proporcionam real aprendizado para a realização das 

atividades com qualidade. 

A política de treinamento dentro de uma organização, muitas vezes, não é vista 

com a importância que tem. Ela ajuda a definir o futuro da empresa, o modo com 

que as pessoas irão levar a organização ao sucesso ou ao fracasso. 

Quando observa-se o Gráfico 12, referente à avaliação de desempenho e sua 

relação com o crescimento profissional, percebe-se que o resultado ainda apresenta 

alto grau de insatisfação. No entanto, 4 mostram-se satisfeitos, e 2 mostram-se 

neutros – não sendo possível definir a insatisfação ou satisfação destes últimos.  

Dentre os três aspectos apresentados nesta dimensão, o Gráfico 12 apresenta 

o maior nível de satisfação – e, ainda assim, ele é baixo. 

O motivo pode estar relacionado ao fato de o instrumento para a realização da 

avaliação de desempenho não ser adequado à realidade da organização, ou, ainda, 

não estar sendo aplicado de forma correta, como afirmado por Bohlander; Snell; 

Sherman (2003). Ele precisar ser de fácil entendimento, tanto para quem avalia 

quanto para quem é avaliado. Além disso, o gestor deve estar preparado para 

aplicar o instrumento (vide p.16). Os autores observam, ainda, que a avaliação é 

essencial para se discutir os pontos fortes e fracos dos colaboradores, fornecendo 

esse feedback como forma positiva de aprimoramento do desempenho. É um 

importante meio para se identificar problemas na adequação ao cargo ou em relação 
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às atividades exercidas, bem como quanto à própria necessidade de treinamento. É 

preciso rever a forma de aplicação da avaliação de desempenho. 

 

7.6 Descrição da dimensão “integração social da organização” 

   

Gráfico 13 - Relacionamento com os colegas de trabalho 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

No Gráfico 13, pode-se observar os resultados da posição dos funcionários 

quanto ao relacionamento com os colegas de trabalho e a existência de respeito e 

apoio mútuo. Mostram-se satisfeitos 6, ou seja, metade dos respondentes. Os que 

se mostram neutros somam 3. Dois pesquisados mostram-se insatisfeitos, e 1, muito 

insatisfeito. Não houve respostas para muito satisfeito. 

  

Gráfico 14 - Relacionamento com seus superiores 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

No Gráfico 14, é possível observar os resultados levantados quanto à 

percepção dos funcionários sobre o relacionamento com seus superiores. Ao todo, 6 
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funcionários mostram-se satisfeitos; 4, neutros; e 2, insatisfeitos. Não houve 

respostas para muito insatisfeito ou muito satisfeito. 

 

  Gráfico 15 - Comunicação na organização como um todo 

 
 Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 Pode-se observar, no Gráfico 15, os resultados da percepção dos funcionários 

em relação à comunicação na organização como um todo. Mostram-se insatisfeitos 

5 funcionários; 3 mostram-se neutros; outros 3, satisfeitos; e 1 considera-se muito 

insatisfeito. Não houve respostas para muito satisfeito. 

 

7.6.1 Análise da dimensão “integração social da organização” 

 Ao se observar o Gráfico 13, referente ao relacionamento com os colegas de 

trabalho e à existência de respeito e apoio mútuo, os pesquisados mostram-se 

desde muitos insatisfeitos até satisfeitos, no entanto, a predominância é dos que se 

sentem satisfeitos.  

 Apesar de metade dos pesquisados estarem satisfeitos, o resultado mostra que 

é preciso prestar atenção no relacionamento entre os colegas de trabalho.  

No Gráfico 14, que trata do relacionamento com os superiores, a maior parte 

dos colaboradores mostra-se satisfeita, com um crescimento de pesquisados 

neutros.  

O resultado pode ter sofrido interferências devido às mudanças ocorridas na 

gestão da unidade durante a aplicação deste estudo, conforme mencionado na 

apresentação da empresa. No entanto, merece atenção, pois, como observado no 

gráfico anterior, parte dos respondentes não se mostra satisfeita quanto ao 

relacionamento na empresa, tanto com os colegas quanto com seus superiores. 
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No Gráfico 15, referente à comunicação na organização como um todo, o 

resultado se divide novamente, mas com maior representatividade de pesquisados 

insatisfeitos. 

Observando a empresa de modo geral, o resultado pode ser relacionado ao 

seu grande porte, o que torna a possibilidade de comunicação uniforme – capaz de 

chegar a todos do mesmo modo - mais complexa. 

 Ao se analisar apenas a unidade, pode-se notar que há insatisfação por parte 

dos funcionários no que diz respeito ao relacionamento com os colegas e 

superiores, o que também justifica o aumento de pesquisados que se sentem 

insatisfeitos quanto à comunicação na organização. Problemas de relacionamento 

no ambiente de trabalho não deixam de ser problemas de comunicação, e isso 

influencia na dinâmica do serviço, no comportamento dos funcionários. Como 

observam Robbins; Sobral; Judge (2011) (vide p.15), é fundamental que a 

comunicação flua de modo que seus membros possam interagir e se expressar, sem 

nenhum tipo de coibição ou julgamento - tanto dos colegas quanto de seus 

superiores. Essa insatisfação, mesmo que parta apenas de alguns membros, deve 

ser investigada, pois este resultado pode gerar consequências negativas para todo o 

grupo. 

 

7.7 Descrição da dimensão “leis e normas sociais” 

 

Gráfico 16 - Respeito da organização pelos direitos trabalhistas 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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 Os resultados da percepção dos funcionários em relação ao respeito da 

organização pelos direitos trabalhistas de seus colaboradores são observados no 

Gráfico 16. Do total, 6 funcionários mostram-se neutros; 4, satisfeitos; e 2, 

insatisfeitos. Não houve respostas para muito insatisfeito ou muito satisfeito. 

 

 Gráfico 17 - Tratamento imparcial nas situações e decisões 
referentes aos funcionários 

 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 Ao se analisar o Gráfico 17, observa-se a posição dos pesquisados em relação 

ao tratamento imparcial nas situações e decisões referentes aos funcionários, e a 

ausência de favoritismo. Do total de 12 pesquisados, 8 mostram-se neutros; 3, 

satisfeitos; 1, muito insatisfeito; e 1, insatisfeito. Não houve respostas para muito 

satisfeito. 

 

  Gráfico 18 - Distribuição justa das tarefas 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 
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Constata-se, ao observar o Gráfico 18, que os resultados da percepção dos 

funcionários em relação à distribuição justa das tarefas apontou que 5 pesquisados 

mostram-se neutros. Dos 12 pesquisados, 3 sentem-se satisfeitos, e outros 3, 

insatisfeitos. Um pesquisado mostrou-se muito insatisfeito. Não houve respostas 

para muito satisfeito. 

 

7.7.1 Análise da dimensão “leis e normas sociais” 

 

 Ao se observar o Gráfico 16, referente ao respeito pelos direitos trabalhistas de 

seus colaboradores, percebe-se que metade da amostra mostra-se neutra, e, 

portanto, não há como afirmar sua insatisfação ou satisfação em relação ao critério 

pesquisado. Além disso, um terço dos pesquisados mostra-se insatisfeito. Este 

resultado, apesar de não apresentar um alto nível de insatisfação, chama a atenção 

para a necessidade de uma maior investigação. Não é possível identificar os exatos 

motivos; antes, é preciso analisar, de forma mais aprofundada, como a organização 

trata os direitos trabalhistas de seus colaboradores.  

 O Gráfico 17 revela que a maioria dos pesquisados também se mantém neutra 

em relação ao tratamento imparcial nas situações e decisões referentes aos 

funcionários, sem favoritismos: ao todo, são 8. Este índice evidencia que, na 

percepção dos funcionários, pode haver problemas para se estabelecer um clima 

democrático na organização, no qual os indivíduos são tratados de forma igualitária. 

Os resultados do Gráfico 18 mostram, também, que a maioria dos pesquisados 

é neutra quanto à distribuição de tarefas justas.  

O nível de insatisfação sobe neste aspecto, o que demonstra que há 

funcionários que não concordam com a divisão das tarefas. Cabe fazer uma 

comparação com os resultados do Gráfico 5, da dimensão “segurança e salubridade 

do trabalho” (p. 38), que trata da carga de trabalho e do nível de estresse percebido. 

No momento em que há disparidade na distribuição de tarefas, uns podem ser mais 

sobrecarregados do que os outros. Em consequência, conforme Chiavenato (2010), 

muitos resultados negativos acontecem, como doenças ocupacionais, problemas 

com absenteísmo e afastamentos, e clima ruim do ambiente de trabalho (vide p. 24). 

Pode-se observar que, nos três aspectos, predomina um maior número de 

neutros, principalmente no que diz respeito à imparcialidade das decisões. Apesar 

de não ser possível verificar o real sentimento dos funcionários em relação aos 
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aspectos, é possível que haja uma insatisfação. Ratifica-se que o questionário 

aplicado não identifica os pesquisados, no entanto, a amostra trabalhada é pequena, 

o que pode ter levado os pesquisados a se sentirem desencorajados de afirmar sua 

insatisfação, com receio de serem identificados. 

Segundo Arellano; Limongi-França (2002), ao falar sobre o modelo proposto 

por Walton, o grau de integração social está relacionado ao tratamento equitativo e à 

utilização de normas e regras claras no desenvolvimento do trabalho (vide p. 28). 

Nos três aspectos, não há níveis de insatisfação altos, mas também não há 

altos níveis de satisfação, o que revela pontos a serem analisados e trabalhados na 

dimensão “leis e normais sociais”.  

 

7.8 Descrição da dimensão “trabalho e vida privada” 

 

 Gráfico 19 - Preservação da vida pessoal 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 De acordo com o Gráfico 19, os resultados da percepção dos funcionários em 

relação à preservação da vida pessoal, do tempo de descanso sem a interferência 

da empresa, indicam o seguinte: 10 funcionários mostram-se satisfeitos; 1, neutro; e 

outro, muito satisfeito. Não houve respostas para muito insatisfeito ou insatisfeito. 
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 Gráfico 20 - Equilíbrio existente entre o trabalho e a vida pessoal 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 No gráfico 20, os resultados da percepção dos funcionários em relação ao 

equilíbrio existente entre o tempo dedicado ao trabalho e a vida pessoal indicam 

que, de um total de 12 funcionários, 10 mostram-se satisfeitos, e 2, neutros. Não 

houve respostas para muito insatisfeito, insatisfeito ou muito satisfeito. 

 

7.8.1 Análise da dimensão “trabalho e vida privada” 

 

 No Gráfico 19, que demonstra a percepção dos funcionários em relação à 

preservação da vida pessoal, do tempo de descanso sem a interferência da 

empresa, observa-se que um grande número de funcionários mostra-se satisfeito. O 

gráfico apresenta um resultado positivo, demonstrando que a empresa respeita o 

período de descanso do trabalhador.  

 No Gráfico 20, que constata a percepção do funcionário em relação ao 

equilíbrio existente entre o tempo dedicado ao trabalho e à vida pessoal, um número 

expressivo de pesquisados mostra-se satisfeito, e apenas 2 mostram-se neutros. 

 Os dois aspectos trazem bons resultados, quando observada a percepção dos 

funcionários em relação à dimensão “trabalho e vida privada”. É um fator significante 

quando se trata de qualidade de vida. O resultado evidencia que a empresa não 

exige tempo do trabalhador fora de seu horário normal de trabalho, não acarretando 

pagamento de horas extras na unidade pesquisada. 

 O trabalho não pode tomar conta de todo o tempo do trabalhador, prejudicando 

sua vida particular, conforme observam Arellano; Limongi-frança (2002), quando 

descrevem as dimensões propostas por Walton (vide p. 28). 

 



53 
 

7.9 Descrição da dimensão “significado social da atividade do empregado” 

 

 Gráfico 21 - Credibilidade da empresa perante a sociedade, 
e o orgulho de trabalhar na empresa 

 

     

  Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 No Gráfico 21, os resultados da percepção dos funcionários em relação à 

credibilidade da empresa perante a sociedade, assim como o orgulho de trabalhar 

nela podem ser observados. Dez funcionários mostram-se satisfeitos, e 2 mostram-

se neutros. Não houve respostas para muito insatisfeito, insatisfeito ou muito 

satisfeito. 

 

 Gráfico 22 - Responsabilidade social da empresa 

 
    Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 O Gráfico 22 aponta os resultados da percepção dos funcionários em relação à 

responsabilidade social da empresa, considerando-se aspectos como preocupação 

em resolver problemas da comunidade e não causar danos. Observa-se que 8 
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funcionários mostram-se satisfeitos, e 4 mostram-se neutros. Não houve respostas 

para muito insatisfeito, insatisfeito ou muito satisfeito. 

 

Gráfico 23 - Valorização do seu trabalho, considerando a 
importância que a empresa e a comunidade atribuem a ele 

 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016. 

 

 Pode-se perceber, no Gráfico 23, os resultados da percepção dos funcionários 

em relação à valorização do seu trabalho, levando-se em consideração a 

importância que a empresa e a comunidade atribuem a ele. Neste aspecto, 5 

funcionários mostram-se satisfeitos, e 5, neutros. Um pesquisado mostra-se 

insatisfeito, e 1, muito satisfeito. Não houve respostas para muito insatisfeito. 

 

7.9.1 Análise da dimensão “significado social da atividade do empregado” 

 

 Ao se analisar o Gráfico 21, relacionado à percepção dos funcionários quanto à 

credibilidade da empresa perante a sociedade, e o orgulho de trabalhar nela, 

observa-se que um número expressivo de pesquisados – ao todo, 10 – sente-se 

satisfeito. 

 Este resultado é muito importante, quando se observa o que já foi analisado, 

pois, apesar de diversos aspectos em outras dimensões apresentarem níveis de 

insatisfação expressivos, os funcionários ainda sentem orgulho de trabalharem na 

empresa. 

 Quando se observa o Gráfico 22, quanto à responsabilidade social da empresa, 

nota-se que ainda há um número alto de pesquisados que se mostra satisfeito. No 

entanto, os respondentes que se mostram neutros sobem para 4, não sendo 

possível afirmar sua satisfação ou insatisfação.  
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Contribuir para o desenvolvimento não só de seus funcionários, mas da 

comunidade na qual está inserida, é uma das preocupações que envolvem a 

responsabilidade social nas organizações. 

Já o Gráfico 23 apresenta mudanças nos resultados, no que diz respeito à 

valorização do trabalho, considerando-se a importância que a empresa e a 

comunidade atribuem a ele. O numero de satisfeitos passa para 5, assim como o 

número de respondentes neutros também totaliza 5.  

Analisando-se os três aspectos, pode-se notar que os funcionários, de modo 

geral, têm orgulho de trabalhar na empresa. Eles também se mostram, em grande 

parte, satisfeitos quanto à preocupação da organização com a responsabilidade 

social. No entanto, percebe-se insatisfação por uma pequena parte do grupo 

pesquisado quando se trata da valorização de seu trabalho. 

 Todo o funcionário sente-se realizado quando seu trabalho é valorizado, tanto 

por parte da organização quanto por parte da comunidade. Essa valorização afeta 

sua autoestima, como explicam Arellano; Limongi-Franca (2002), e trazem diversas 

consequências positivas para sua vida e para a empresa (vide p. 28). 
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8 SUGESTÕES DE MELHORIAS OU IMPLICAÇÕES DA PESQUISA 

 

 Por meio da análise dos resultados, o presente estudo elenca sugestões em 

cada dimensão, para que possa haver melhorias no que se refere à Qualidade de 

Vida no Trabalho na Empresa X: 

 

Compensação justa e adequada 

 Verificar a carga de trabalho e a compatibilidade com o ganho salarial dos 

funcionários. 

 Contratar mais funcionários, caso a carga de trabalho não respeite as 

normas ou o limite dos trabalhadores. 

 

Segurança e salubridade no trabalho 

 Analisar o nível de estresse relacionado à carga de trabalho. 

 Verificar móveis, equipamentos e mobiliários; realizar mudanças no layout, 

se necessário, para melhoria das condições de trabalho. 

 Realizar fiscalizações periódicas para manutenção do ambiente de trabalho. 

 Eleger um membro representante da Cipa. 

 Realizar ginásticas laborais periodicamente, para auxiliar a diminuir o 

estresse e melhorar a saúde do trabalhador. 

 

Oportunidade de utilizar e desenvolver habilidades 

 Realizar acompanhamento das atividades da unidade, para verificar o 

desempenho dos funcionários e, assim, poder constatar quais suas 

dificuldades e em que área eles apresentam melhor desempenho. 

Reconhecer, diante do grande grupo, quando o trabalhador tem um bom 

desempenho. 

 

Oportunidade de progresso e segurança no emprego 

 Verificar a forma como são feitos os treinamentos, e analisar, junto aos 

funcionários, sua real efetividade e eficácia. Oportunizar treinamentos 

práticos, que estejam adequados à realidade vivenciada, e realizar 

avaliação, para verificar os resultados, após aplicação dos treinamentos. 
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 Analisar como é realizada a avaliação de desempenho e os critérios 

utilizados. Avaliar como o feedback é dado para o funcionário; se o processo 

é feito de forma construtiva, de modo a auxiliar no crescimento profissional 

do trabalhador. 

 Readequar o plano de carreira, cargos e salários, que valorize o 

desempenho dos funcionários, com critérios claros, e que promovam o bom 

desempenho. 

 

Integração social na organização 

 Realizar atividades que promovam integração do grupo, como reuniões e 

dinâmicas que possam aproximar os colegas e melhorar a comunicação. 

 Acompanhar como se dá a dinâmica do grupo. Esta tarefa parte do gestor, 

que deve estar perto de sua equipe e transmitir as informações para que 

todos tenham acesso. 

 

Leis e normas sociais 

 Promover a igualdade nas decisões referentes aos funcionários, com uma 

gestão aberta a sugestões, que ouça os trabalhadores. 

 Acompanhar a distribuição de tarefas e verificar se ela ocorre de forma justa, 

sem que algum funcionário seja sobre carregado enquanto outros realizam 

poucas atividades. 

 

Trabalho e vida privada 

 Manter os resultados observados, sem que a empresa interfira no tempo de 

descanso do funcionário. 

 

Significado social da atividade do empregado 

 Realizar atividades que possam contribuir para o desenvolvimento dos 

funcionários e da comunidade na qual a empresa está inserida, como, por 

exemplo, campanhas de conscientização. 

 Reforçar a importância da valorização do trabalho e mostrar ao grupo os 

resultados positivos alcançados, por meio de técnicas como a gestão à vista, 

na qual o gestor, junto à equipe, acompanha os resultados. 
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 É necessário repensar o atual programa de QVT já existente na empresa, por 

meio do diálogo com os funcionários. Também é preciso analisar os problemas que 

comprometem a qualidade de vida, através de sugestões dos empregados, que 

possam colaborar para a participação e o desenvolvimento de todos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir deste trabalho, conclui-se que foi possível atingir os objetivos propostos 

para um estudo acerca do assunto Qualidade de Vida no Trabalho. Com a utilização 

de um instrumento de coleta de dados aplicado na organização, pôde-se verificar a 

percepção dos funcionários da agência de uma empresa localizada no Vale do 

Taquari em relação à sua Qualidade de Vida no Trabalho. Foi possível levantar 

aspectos considerados como positivos e, também, identificar aspectos ambientais e 

gerenciais que desfavorecem a QVT. Após essa verificação, pôde-se apresentar 

sugestões de melhorias, a partir dos aspectos apontados pelos funcionários da 

empresa. 

 Apesar de a empresa possuir um programa de QVT, constatou-se, através da 

pesquisa, um grau elevado de insatisfação dos colaboradores em diversos aspectos 

analisados. Os mais relevantes são os encontrados nas dimensões “compensação 

justa e adequada”, que trata de fatores relacionados à equidade salarial; “segurança 

e salubridade do trabalho”, que faz alusão às condições do ambiente de trabalho; e 

“oportunidade de progresso e segurança no emprego”, que trata do desenvolvimento 

do colaborador. Huse; Cummings (1985), citados por Goulart; Sampaio (1999), 

confirmam o que o modelo de Walton propõe: a QVT não envolve somente aspectos 

financeiros ou condições ambientais de trabalho; envolve a organização, quem a 

forma, ou seja, as pessoas que nela se encontram (vide p. 19). 

Realizar este trabalho proporcionou a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos já adquiridos no Curso de Administração. Foi possível fazer relações 

com os conteúdos das disciplinas, aplicá-los de forma a enriquecer o estudo e, 

também, agregar ao que já foi aprendido. Uma experiência muita válida no caminho 

de uma futura administradora. 

 É necessário um estudo mais detalhado. É preciso que a percepção dos 

colaboradores em relação ao assunto seja verificada em outras unidades da 

organização, para que se possam obter dados mais consistentes. Dessa forma, a 

organização terá informações mais sólidas para repensar seu programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho, com o objetivo de trazer melhorias, visando ao 

crescimento da empresa e de seus colaboradores. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO PARA A PESQUISA 

 

 Este instrumento de pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do curso de 

graduação em Administração da Universidade de Santa Cruz do Sul, da acadêmica 

Josiane da Rosa Klein, e tem por objetivo avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho 

dos colaboradores da Empresa X, na unidade do Vale do Taquari, a partir das 

dimensões do modelo de Walton, pesquisador do tema em questão, que forneceu 

um modelo de análise de experimentos importantes sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho. 

 Agradeço a sua atenção e colaboração. 

 Caracterização dos entrevistados: 

 

        IDADE: 

(      ) entre 20 e 25 anos 

(      ) entre 26 e 30 anos 

(      ) entre 31 e 35 anos 

(      ) entre 36 e 40 anos 

(      ) entre 41 e 50 anos 

(      ) entre 51 e 60 anos 

(      ) mais de 60 anos 

 

 Leia atentamente as questões, e atribua notas de 1 a 5, de acordo com a 

legenda: 

 

Bastante 
insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 
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 Levando em consideração a sua opinião com relação aos indicadores de 

Qualidade de Vida no Trabalho. 

  

1. COMPENSAÇÃO JUSTA E 
ADEQUADA 

Bastante 
insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

1.1 Quanto ao salário recebido, 
considerando-se as necessidades 
pessoais e socioeconômicas. 

          

1.2 Quanto aos benefícios recebidos, 
tais como vale-alimentação, plano de 
saúde, plano de previdência privada, 
participação nos lucros e outros. 

          

1.3 Quanto à compatibilidade entre 
remuneração, responsabilidade e 
atribuições que me são conferidas. 

          

 

2. SEGURANÇA E SALUBRIDADE 
DO TRABALHO 

Bastante 
insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

2.1 Quanto à carga de trabalho e 
nível de estresse percebido durante a 
jornada de trabalho. 

          

2.2 Em relação ao mobiliário, aos 
equipamentos disponíveis, ao espaço 
físico e às condições adequadas de 
higiene e segurança para realização 
das atividades que contribuem para 
reduzir, ao mínimo, os riscos de 
danos à saúde. 

          

2.3 Em relação ao apoio técnico para 
realização das atividades. 
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3. OPORTUNIDADE DE UTILIZAR E 
DESENVOLVER HABILIDADES 

Bastante 
insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

3.1 Em relação à oportunidade de 
executar as tarefas do início ao fim, 
de forma completa, para que o 
trabalho possa representar algo 
significativo para si e também para 
outras pessoas, dentro e fora do 
trabalho. 

          

3.2 Em relação ao reconhecimento 
pelo trabalho que é realizado com 
qualidade. 

          

 

4. OPORTUNIDADE DE 
PROGRESSO E SEGURANÇA NO 
EMPREGO 

Bastante 
insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

4.1 Oportunidade de crescimento na 
carreira oferecida pela empresa. 

          

4.2 Treinamentos necessários e 
disponibilizados para a realização e 
qualidade do trabalho. 

          

4.3 A avaliação de desempenho 
contribui para meu crescimento 
profissional. 

          

 

5. INTEGRAÇÃO SOCIAL NA 
ORGANIZAÇÃO 

Bastante 
insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

5.1 Relacionamento com os colegas 
de trabalho e a existência de respeito 
e apoio mútuo.           

5.2 Relacionamento com superiores. 
          

5.3 Comunicação na organização 
como um todo.           
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6. LEIS E NORMAS SOCIAIS 
Bastante 

insatisfeito 
(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

6.1 Respeito da organização pelos 
direitos trabalhistas dos 
colaboradores. 

          

6.2 Tratamento imparcial nas 
situações e decisões referentes aos 
funcionários, ausência de favoritismo. 

          

6.3 Distribuição justa das tarefas. 
          

 

7. TRABALHO E VIDA PRIVADA 
Bastante 

insatisfeito 
(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

7.1 Preservação da vida pessoal, 
tempo de descanso sem a 
interferência da empresa. 

          

7.2 Equilíbrio existente entre o tempo 
dedicado ao trabalho e vida pessoal. 

          

 

8. SIGNIFICADO SOCIAL DA 
ATIVIDADE DO EMPREGADO 

Bastante 
insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 
(2) 

Neutro 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Bastante 
satisfeito 

(5) 

8.1 Credibilidade da empresa perante 
a sociedade, e o orgulho em 
trabalhar na empresa. 

          

8.2 Responsabilidade social da 
empresa, considerando-se aspectos 
como preocupação em resolver 
problemas da comunidade e não 
causar danos.  

          

8.3 Valorização do seu trabalho, 
considerando a importância que a 
empresa e a comunidade atribuem a 
ele. 

          

 

 

 


