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RESUMO

SILVEIRA,Tatiane Sueli da. Qualidade de Vida no Trabalho um estudo de caso na
empresa Pauta Equipamentos e Serviços Ltda LTDA. 118 P. Trabalho de Conclusão de
Estagio (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

0 presente estudo teve por objetivo verificar o grau de satisfação dos colaboradores da
empresa Pauta Equipamentos e Serviços Ltda, quanto a qualidade de vida no trabalho
propiciada pela mesma. A pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa e quantitativa. As
técnicas de coleta de dados utilizadas foram: a entrevista estruturada, a análise documental e a
observação, sendo que os dados foram coletados através de questionário com perguntas
fechadas e em entrevistas estruturada com a coalizão dominante da empresa e com os
colaboradores, para assim estabelecer um paralelo entre as duas visões sobre as práticas
exercidas pela organização. Os resultados da pesquisa mostram, em primeiro lugar, que existe
por parte dos trabalhadores um sentimento de satisfação relacionado aos incentivos
promovidos pela empresa, e que as ações, na visão dos trabalhadores, proporcionam bem
estar, saúde e segurança no trabalho, porém, alguns resultados foram negativos e demonstram
que para um melhor desempenho dos mesmos e satisfação profissional a empresa necessita
investir em aspectos que dêem mais liberdade e autonomia na tomada de decisão, e que em
relação a remuneração existe por parte dos trabalhadores um certo descontentamento
convergente com a falta de um planejamento de cargos e salários. O profissional competente
precisa ser recompensado de acordo com seu desempenho. O salário na visão de uma parcela
é injusto e gera insatisfação, refletindo na qualidade dos serviços prestados e por
conseqüência na qualidade de vida do trabalhador.

Palavras-chave: qualidade de vida, trabalho, satisfação.

ABSTRACT
SILVEIRA, Tatiane Such da. Quality of Life at work: a study of case in Pauta Equipamentos

e Serviços Ltda LTDA Company 118 P. Conclusion work of Period of training (Graduation in
Administration). Course of Administration, Federal University of Santa Catarina,
Florianópolis, 2007.

The present study had for objective to verify the level of satisfaction of the collaborators at
the company Pauta Equipamentos e Serviços Ltda , related to the quality of life in the work
that the company propitiated for them. The research presented a qualitative and quantitative
boarding. The techniques of collection of data had been: the stnicturalized interview, the
documentary analysis and the comment, being that the data had been collected through
questionnaire with closed questions and in interviews structuralized with the dominant
coalition of the company and with the collaborators, thus to establish a parallel between the
two sides on the practics exerted by the organization. The results of the research show, in first
place, that exists on the part of the workers a feeling of satisfaction related to the incentives
promoted by the company, and that the actions, in the vision of the workers, welfare provide,
health and security guard in the work, however, some results had been negative and
demonstrate that for one more good professional satisfaction and performance the company
needs to invest in aspects which would provide more freedom and autonomy in the decision
taking, and that in relation to the remuneration exists on the part of the workers a certain
convergent dissatisfaction with lacks of a planning of positions and wages. The competent
professional has to be rewarded in accordance with its performance. The wage in the vision of
a parcel is unjust and generates dissatisfaction, reflecting in the quality of the given services
and for consequence in the quality of life of the worker

Key-Words: quality of life at the work, collaboreitors, satisfaction

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 — Localização Matriz

51

Figura 02 — Localização Filial - Porto Alegre/ RS

51

Figura 03 — Localização Filial — Curitiba/ PR

52

Figura 04— Cargo

60

Figura 05 - Tempo de trabalho na empresa

61

Figura 06 — Sexo

62

Figura 07 — Faixa etária

63

Figura 08— Escolaridade

64

Figura 09 —Condições fisicas

65

Figura 10 — Carga horária

66

Figura 11 — Segurança patrimonial

67

Figura 12 — Liberdade para a tomada de decisão

68

Figura 13 — Oportunidade de utilização de competências

69

Figura 14 — Nível de informações relevantes para o desempenho do trabalho

70

Figura 15 — Formas de conhecimento das decisões estratégicas, procedimentos operacionais
e administrativos

71

Figura 16 —Fatores que interferem negativamente na produtividade

72

Figura 17 — Fatores que interferem positivamente na produtividade

73

Figura 18— Oportunidade de crescimento profissional

74

Figura 19 — Oportunidade de capacitação

75

Figura 20— Fatores que interferem no crescimento profissional

76

Figura 21 — Segurança no emprego

77

Figura 22 — Perspectiva salarial

78

Figura 23 —Trabalho em equipe e cooperação entre colegas

79

Figura 24— Respeito a individualidade entre colegas de trabalho

80

Figura 25 — Normas e regras claras e os direitos e deveres dos colaboradores

Si

Figura 26 — Respeito e cumprimento dos direitos trabalhistas

82

Figura 27 — Liberdade de expressão

83

Figura 28— Jornada de trabalho

84

Figura 29 — Imagem da empresa perante a sociedade

85

Figura 30— Responsabilidade Social perante a sociedade

86

Figura 31 — Adequação da remuneração

87

Figura 32 — Adequação da remuneração comparando com o mercado
Figura 33 — Política de remuneração variável

88

Figura 34— A influência da política de remuneração variável no desempenho
Figura 35 — Beneficios oferecidos pela empresa

90

Figura 36 — Beneficios oferecidos pela empresa em relação 6. outras empresas
Figura 37 — Respeito e valorização pelo desempenho

92

Figura 38— Prática de feedback por parte da liderança

94

Figura 39 — Flexibilidade, mudança e inovação por parte da liderança
Figura 40 —Facilidade de aproximação e expressão com a liderança

95
96

Figura 41 — Características julgadas como mais importante pelos Trabalhadores

97

89
91
93

LISTA DE QUADROS
Quadro 01 — Evolução de QVT
Quadro 02 — Evolução do conceito de QVT
Quadro 03 — Categorias conceituais de QVT

31

Quadro 04 — Indicadores da qualidade de vida no trabalho QVT
Quadro 05 — Mode lo de Werther &Davis

Quadro 06 — Método de coleta de dados

46

LISTA DE TABELAS
Tabela 01 — Cargo
Tabela 02 - Tempo de trabalho na empresa

60

Tabela 03 Sexo

61

Tabela 04 — Faixa etária
Tabela 05 — Escolaridade
Tabela 06 —Condições fisicas
Tabela 07 — Carga horária
Tabela 08 — Segurança patrimonial
Tabela 09 — Liberdade para tomada de decisão
Tabela 10 — Oportunidade de utilização de competências
Tabela 11 — Nível de informações relevantes para o desempenho do trabalho

62

59

63
64
65
66
67
68
69

Tabela 12 — Formas de conhecimento das decisões estratégicas, procedimentos operacionais

e administrativos
Tabela 13 — Fatores que interferem negativamente na produtividade
Tabela 14 — Fatores que interferem positivamente na produtividade
Tabela 15 — Oportunidade de crescimento profissional
Tabela 16 —Oportunidade de capacitação
Tabela 17 — Fatores que interferem no crescimento profissional
Tabela 18 — Segurança no emprego
Tabela 19 — Perspectiva salarial
Tabela 20 —Trabalho em equipe e cooperação entre colegas
Tabela 21 — Respeito a individualidade entre colegas de trabalho
Tabela 22 Normas e regras claras e os direitos e deveres dos colaboradores
Tabela 23 — Respeito e cumprimento dos direitos trabalhistas
Tabela 24 —Liberdade de expressão
Tabela 25 — Jornada de trabalho
Tabela 26 — Imagem da empresa perante a sociedade
Tabela 27 — Responsabilidade Social perante a sociedade
Tabela 28 — Adequação da remuneração
Tabela 29 — Adequação da remuneração comparando corn o mercado
Tabela 30 —Política de remuneração variável
Tabela 31 — A influência da política de remuneração variável no desempenho

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Tabela 32 — Beneficios oferecidos pela empresa
Tabela 33 — Beneficios oferecidos pela empresa em reação à outras empresas
Tabela 34 — Respeito e valorização pelo desempenho
Tabela 35 — Prática de feedback por parte da liderança

90

Tabela 36 — Flexibilidade, mudança e inovação por parte da liderança

94

Tabela 37 — Facilidade de aproximação e expressão com a liderança

95

Tabela 38 — Características julgadas como mais importante pelos trabalhadores

96

91
92
93

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO

18

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

18

1.2 Objetivos

20

1.2.1 Objetivo geral

20

1.2.2 Objetivos específicos

20

1.3 JUSTIFICATIVA

21

1.4 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS

22

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

23

2.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

23

2.2 EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

24

2.3 CONCEITOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

27

2.4 MODELOS PARA INVESTIGAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALH0 31
2,4.1 0 modelo de Richard Walton

31

2,4.2 0 modelo de Wiliam Westrey

36

2,4.3 0 modelo de Werther & Davis

37

2,5 MOTIVAÇÃO

39

3 METODOLOGIA

42

3.1 CARACTERÍSTICA DA PESQUISA

42

3.2 POPULAÇÃO DA PESQUISA

44

3,3 CALCULO DA AMOSTRA

45

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

46

3,5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA

48

4 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

49

4.1 HISTÓRICO E CRESCIMENTO

49

4,2 DIFERENCIAL

50

4.3 LOCALIZAÇÃO

50

4.4 ASPECTOS GERAIS E ESTRATÉGIA DA EMPRESA

52

4.5 ASPECTOS FINANCEIROS

54

5 QUALIDADE DE VIDA NA PERCEPÇÃO DA COALIZÃO DOMINANTE

56

6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

59

6.1. DADOS DO CARGO

59

6.1.2 Quanto tempo trabalha na empresa

60

6.1.3 Dados pessoais

61

6.1.4 Faixa etária

62

6.1.5 Escolaridade

63

6.2 AMBIENTE DE TRABALHO

64

6.2.1 Condições físicas

64

6.2.2 Carga horária

65

6.2.3 Segurança patrimonial

66

6.3 USO DE HABILIDADES

67

6.3.1 Liberdade para a tomada de decisão

67

6.3.2 Oportunidade de utilização de competências

68

6.3.3 Nível de informações relevantes para o desempenho do trabalho

69

6.3.4 Forma de conhecimento das decisões estratégicas, procedimentos operacionais

e administrativos

70

6.3.5 Fatores que interferem negativamente na produtividade

71

6.3.6 Fatores que interferem positivamente na produtividade

72

6.4 CRESCIMENTO E SEGURANÇA

73

6.4.1 Oportunidade de crescimento profissional

73

6.4.2 Oportunidade de capacitação

74

6.4.3 Fatores que influenciam no crescimento profissional

75

6.4.4 Segurança no emprego

76

6.4.5 Perspectiva salarial

77

6.5 INTEGRAÇÃO SOCIAL

78

6.5.1 Trabalho em equipe e cooperação entre colegas

78

6.5.2 Respeito à individualidade entre colegas de trabalho

79

6.6CONSTITUCIONALISMO

80

6.6.1 Normas e regras claras e os direitos e deveres dos colaboradores

80

6.6.2 Respeito e cumprimento dos direitos trabalhistas

81

6.6.3 Liberdade e expressão

82

6.7 TRABALHO E ESPAÇO TOTAL

83

6.7.1 jornada de trabalho

83

6.8 RELEVÂNCIA SOCIAL

84

6.8.1 Imagem da empresa perante a sociedade

84

6.8.2 Responsabilidade social perante a sociedade

85

6.9 REMUNERAÇÃO

86

6.9.1 Adequação da remuneração

86

6.9.2 Adequação da remuneração comparando com o mercado

87

6.9.3 Política de remuneração variável

88

6.9.4 A influência da política de remuneração no desempenho

89

6.9.5 Beneficies oferecidos pela empresa

90

6.9.6 Benefícios oferecidos pela empresa em relação A outras empresas

91

6.10 LIDERANÇA

92

6.10.1 Respeito e valorização pelo desempenho

92

6.10.2 Prática de feedback por parte da liderança

93

6.10.3 Flexibilidade, mudança e inovação por parte da liderança

94

6.10.4 Facilidade de aproximação e expressão com a liderança

95

6.10.5 Características julgadas como mais importante pelos trabalhadores

96

6.11 ANALISE COMPARATIVA E SUGESTÕES DE MELHORIAS QUANDO
AS PRATICAS EXISTENTES NA EMPRESA

97

7CONCLUSCIES

10 1

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

102

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

104

REFERÊNCIAS

105

APÊNDICE

108

I INTRODUÇÃO

Neste capitulo, apresenta-se a contextualização do tema e apresentação do problema
desta pesquisa, em seguida os objetivos geral e específicos, a justificativa, finalizando com a
organização dos capítulos.
1.1 CONTEXTUALIZAÇÂO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA
Nos últimos anos se tem visto e comentado muito a respeito da globalização, da
economia e da crescente competitividade, o que vem ocasionando uma verdadeira revolução.
A concorrência deixou de ser local e passou a ser globalizada e, muitas vezes, o produto não é
mais o diferencial. Deste modo, as empresas necessitam atender seus clientes da melhor
maneira, exigindo cada vez mais padrões de qualidade na produção de seus bens e serviços
para atender as expectativas dos seus clientes.
Para o alcance dos padrões de qualidade de seus produtos e/ou serviço,s as
organizações atualmente contam com um verdadeiro arsenal tecnológico, equipamentos de
última geração, que por sua vez dão agilidade ao processo produtivo e um ar de perfeição aos
produtos lançados no mercado. Não se pode deixar de relatar que mesmo com todo esse
avanço tecnológico, onde se vê cada vez mais máquinas substituindo os homens, empresas

precisam dos trabalhadores para o alcance da tão desejada qualidade.
Em virtude disto, as organizações são levadas a pensar em manter seus
colaboradores satisfeitos. Afinal, trabalho além de possibilitar crescimento, transformações,
reconhecimentos e independência pessoal-profissional, dependendo do clima existente na

empresa, poderá também proporcionar expectativas negativas gerando problemas de
insatisfação, desinteresse, apatia e irritação. E se não tratado, poderá se traduzir em serviços
/produtos de ma qualidade, o que traz conseqüências danosas, haja visto o sofrimento causado
por esse tipo de empresa aos trabalhadores. A apatia e o desinteresse poderão transformar um
processo produtivo em algo entediante e, para evitar conseqüências ruins para as
organizações, muitos gestores estão procurando por programas de qualidade que venham ao
encontro dos interesses das organizações e as expectativas dos trabalhadores.
Para prevenir-se de possíveis desinteresses

e entender a percepção dos

colaboradores, empresas buscam através de diversos tipos de pesquisa conhecer as reais
necessidades de seu quadro de funcionários, visando proporcionar maior interesse, motivação,
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iniciativa e participação, corn o intuito de aumentar a produtividade e a satisfação dos
trabalhadores.
Em virtude de querer entender os desejos, anseios, medos, crenças e percepções de
futuro, as empresas estão sendo levadas a ver o trabalhador não mais como um recurso
concreto que faz parte de processo produtivo, ignorando sua condição humana, mas sim
entendendo e aceitando que o trabalhador é peça fundamental para o alcance dos objetivos
traçados. Sendo assim, esta pesquisa visa verificar as condições de trabalho a participação dos
colaboradores na organização, a qual possibilita definir melhores estratégias, realizadas com

intuito de melhorar a integração do colaborador na empresa.
Partindo-se do pressuposto que a qualidade de vida no trabalho deve ser construída
com a intenção de atender as necessidades dos trabalhadores e por conseqüência os interesses
das organizações, acredita-se que a qualidade de vida no trabalho possa ser, de certa forma,
mensurada pelo grau de satisfação, motivação, interação, saúde, participação dos
trabalhadores enquanto individuos dentro do contexto de trabalho. Levando em consideração
que se trata de pessoas e, como indivíduos, possuem percepções de qualidade de vida no
trabalho de formas diferentes, se pode afirmar que o que satisfaz um trabalhador, não
necessariamente poderá alcançar o mesmo êxito com outro.
Para que se possa entender esse contexto e diagnosticar o que cada indivíduo espera
da organização, quais fatores influenciam sua motivação, as percepções dos mesmos em

relação à sua rotina e jornada de trabalho, faz-se necessário uma pesquisa sobre qualidade de
vida no trabalho.
A pesquisa de qualidade de vida no trabalho - QVT é um instrumento pelo qual é
possível verificar mais de perto as necessidades da organização e do quadro de colaboradores,

medida que se caracteriza tendência de satisfação ou de insatisfação no ambiente de
trabalho.
A presente pesquisa foi desenvolvida junto aos colaboradores da empresa Pauta

Equipamentos e serviços Ltda. A organização esta no mercado há 15 anos, atuando no ramo
de tecnologia, representando marcas renomadas no sul do pais. Levando se em consideração
as premissas de qualidade de vida no trabalho, buscou-se junto aos colaboradores verificar, de
fato, suas reais condições de trabalho e, se de algum modo, os trabalhadores que atuam na
empresa percebem as ações de qualidade de vida na empresa e de que forma contribuem para
o alcance da qualidade, levando em consideração os interesses em comum (organização
versus trabalhadores).
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A Pauta promove algumas ações relacionadas a QVT através do seu departamento
de recursos humanos, tais como: ginástica laboral (para prevenir doenças ocupacionais),
incentivo educacional (buscando o desenvolvimento constante dos trabalhadores), eventos
organizacionais (que visam à interação dos departamentos e conseqüentemente das pessoas no
ambiente de trabalho). No entanto, não sabe se essas e outras ações são vistas/ percebidas
como positivas pelos seus colaboradores.
Dessa forma, estabeleceu-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção e

satisfação dos colaboradores da Pauta Equipamentos e Serviços Ltda. quanto A qualidade de
vida no trabalho apresentada pela organização?
1.2 OBJETIVOS
Apresentam se abaixo o objetivo geral e os objetivos específicos.
-

1.2.1 Objetivo geral

Propor ações de melhorias A organização baseadas na verificação da percepção e

satisfação dos colaboradores da Pauta Equipamentos e Serviços Ltda. Quanto a Qualidade de
Vida no Trabalho.
1.2.2 Objetivos específicos

Especificamente, este trabalho pretende:
a)

Identificar os objetivos da adoção de QVT por parte da coalizão dominante;

b)

Analisar as ações existentes relacionadas à qualidade de vida no trabalho;

c)

Identificar quais são os parâmetros de avaliação quanto aos beneficios de

qualidade de vida no trabalho para os colaboradores;
d)

Identificar a percepção dos colaboradores quanto aos estímulos praticados pela
empresa, relacionados A qualidade de vida no trabalho;

e)

Estabelecer um paralelo entre as percepções dos colaboradores quanta aos
bene fi cias prestados referente A qualidade de vida no trabalho e, os objetivos
da coalizão dominante quanto A eficácia dos mesmos;

f)

Propor ações de melhorias para a organização.
20

1.3 JUSTIFICATIVA
0 indivíduo procura se ajustar ao ambiente no qual está inserido, este ajustamento
vai além da satisfação de suas necessidades fisiológicas e de segurança. Ele também procura
satisfação de pertencer a um grupo social, de estima e auto-realização. Caso não haja uma
boa aplicação quanto aos métodos de qualidade de vida no trabalho, este pode afetar os
resultados organizacionais. Um trabalhador quando percebe que seus anseios não estão sendo
atingidos, sente-se inseguro e desmotivado, por conseqüência, tende a não produzir com o
grau de interesse que a empresa espera. As organizações que não investem ern qualidade de
vida no trabalho, correm o risco de sofrerem conseqüências desfavoráveis em virtude da falta
de interesse do trabalhador, que podem ser vistas na queda da produção, na qualidade inferior
dos produtos e serviços e, na falta de comprometimento dos que atuam junto A organização.
Diante disto, vê-se na pesquisa de satisfação dos colaboradores em relação A
qualidade de vida no trabalho apresentada na empresa Pauta Equipamentos e Serviços Ltda.
sua importância, pois seus resultados interessam

a empresa. Perante os resultados poder-se-d

realizar alterações com intuito de melhor satisfazer seus colaboradores o que proporcionará
um maior comprometimento, já que trabalhadores satisfeitos produzem significativamente
melhor. Trabalhadores felizes, motivados, satisfeitos com a tarefa, jornada de trabalho, com o
plano de cargos e salários (que muitas organizações possuem), poderão ter maior despenho na
realização das obrigações para com a empresa e, por conseqüência, poder-se-á alcançar
melhores resultados, tanto na qualidade dos serviços/ produtos como também crescimentos
financeiros.
Salienta-se a importância desse trabalho para a acadêmica, possibilitando-lhe
descobrir habilidades e competências antes desconhecidas, já que se parte do pressuposto que
os colaboradores que 1á atuam possuem uma visão parcial, ou seja, apenas da sua área de
atuação, e que através de uma metodologia é possível somar essas diferentes visões, buscando
retratar mais objetivamente a realidade da empresa e, assim checar de maneira prática as
premissas de qualidade de vida no trabalho na organização analisada, visto que existe por
parte da empresa um interesse nesta pesquisa.
Para a organização, o presente trabalho proporcionará aplicabilidade pratica, após
análise por parte da coalizão dominante, justificada perante a necessidade de adequação das

premissas de qualidade de vida no trabalho.
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Os resultados do diagnóstico organizacional focados em qualidade de vida no
trabalho podem vir a surpreender. Considerando que outros estudos foram feitos na empresa e
em diversas áreas, mas em nenhum momento atuando em qualidade de vida no trabalho
especificamente, vem a conferir à pesquisa o fator originalidade.
No que diz respeito á. viabilidade, pode-se dizer que esta pesquisa é perfeitamente
viável por tratar-se de um assunto de interesse da empresa, que fornecerá todos os subsídios

necessários para a realização da mesma e, por tratar-se de um tema de interesse dos
colaboradores, o que não gera resistência por parte dos mesmos quando entrevistados.
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
O primeiro Capitulo apresenta a contextualização do tema e apresentação do
problema desta pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa e a estrutura do
trabalho.
No 2° Capitulo, apresenta-se a fundamentação teórica, onde são apresentados
conceitos referentes ao tema QVT, assim como, sua evolução nos últimos anos, os modelos
existentes para a avaliação de qualidade de vida segundo os autores pesquisados.
No Capitulo 3 é demonstrado a metodologia aplicada no trabalho, as características
da pesquisa, a população atingida, as fontes de dados e técnicas utilizadas para as coletas, a
análise dos dados e a limitação da pesquisa.
No Capitulo 4 é apresentado a organização, sua história de crescimento, os
diferenciais competitivos, a localização e seus aspectos (gerais, financeiros e estratégicos).
O 5° Capitulo apresenta a análise e a interpretação dos dados das entrevistas
realizadas com os trabalhadores, o resultado da entrevista com a coalizão dominante e as
recomendações de ações futuras para a empresa relacionadas à prática de qualidade de vida no
trabalho.

O Capitulo 6 relata as considerações finais e por fim, as referências e os anexos da
pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Verifica-se no presente capitulo, primeiramente uma explanação do termo qualidade
de vida no trabalho, em seguida a origem e a evolução da qualidade de vida no trabalho. Na
seqüência, apresentam-se os fundamentos teóricos e praticas discutidas pelos estudiosos da
área a cerca do tema qualidade de vida no trabalho. A revisão foi feita mediante pesquisa
bibliográfica.

2.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A exigência por padrões de perfeição nas empresas tem se tornado algo cada vez
mais constante. As organizações procuram ter em seus quadros de colaboradores os melhores
profissionais, os mais capazes, os mais bem preparados. Em função disso, a uma evolução
tecnológica que em contra partida proporciona um acréscimo da demanda e uma redução na

oferta de trabalho, muitos são os trabalhadores que preocupados com suas responsabilidades
junto aos seus, se dispõem a trabalhar em ambientes, regas e carga horária, muitas vezes
contraditória ás leis trabalhistas.

Com o aumento da competitividade e das constantes cobranças por parte do mercado
questiona-se: a qualidade de vida no trabalho é uma necessidade ou comodismo?
Muitos são os fatores que levam a pensar sobre o assunto. Dentre eles, destacam-se,
o aumento da expectativa de vida, maior tempo de vida trabalhando em atividades produtivas,
maior consciência do direito à saúde, apelos

a

novos hábitos e estilos comportamentais,

sociais e consolidação do compromisso de desenvolvimento sustentável, afirma (FRANÇA,
2003).

Na Década de 90, o brasileiro tinha uma expectativa de vida de aproximadamente 64
anos. Atualmente, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a
esperança média de viver é de 71,9 anos. Não se pode esquecer que uma parcela significativa

da vida humana é dedicada ao trabalho e que para muitos o trabalho constitui a maior fonte de
identificação pessoal, o que vem de encontro as idéias de (FRANÇA, 2003).

Vale ressaltar, que é natural, portanto, que o trabalhador queira identifica-se com o
seu trabalho. Hoje, até pelo fato de se ter uma melhoria na educação e pelo fácil acesso a
informação, pode-se dizer que o trabalhador está mais instruído e consciente de seus direitos e
obrigações. Por conseqüência de diversos fatos ocorridos ao longo da história e pela
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participação dos sindicatos, pelas lutas trabalhistas, e pelo próprio crescimento das
organizações o trabalhador exige uma maior participação da empresa no desenvolvimento do

seu bem estar enquanto indivíduo que produz. Por outro lado, quando não existe a cobrança
dos trabalhadores e uma boa visão dos gestores, quanto à importância de se investir no bem
estar, no desenvolvimento cultural, mecânico do trabalhador, o trabalho poderá torna-se
desgastante, insuportável, ocasionando perdas significantes para a empresa e principalmente
para a saúde do trabalhador.
A conseqüência da ma gestão tende a propiciar um ambiente de trabalho corn má
qualidade de vida para os trabalhos. Nesse sentido, diversos tipos de doenças podem surgir,

elas podem ser divididas em doenças de curto prazo, corno o stress e médio e longo prazo,
nestes casos o diagnóstico nem sempre é preciso. (FERNANDES, 1996).
2.2 A EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A qualidade surgiu na década de 50 nos Estados Unidos como uma função gerencial,
que segundo Aidar (1994) não representou uma revolução na administração, e sim, teve uma
evolução gradual no decorrer do tempo até alcançar o status que possui hoje. Já na década de
60, a qualidade passou a ser definida como adequação ao uso, sob a ótica do atendimento As
expectativas dos clientes, sendo trabalhada não apenas em termos técnicos, mas sendo

entendida como uma nova filosofia, dando ênfase à saúde, segurança e a satisfação dos
trabalhadores (RAMOS, 1993 apud BÚRIGO, 1997, p. 26).
Aidar (1994), foca que nesse período as empresas passaram a trabalhar enfatizando o
controle da qualidade, a engenharia da qualidade e o zero defeito, como linhas de ação que

ressaltam a qualidade possível de uma forma mais técnica e economicamente viável. Assim, a
qualidade toma um sentido mais amplo, deixando seu foco somente para a qualidade dos
produtos, tornando-se possível o comprometimento de todos os membros da organização.
Com todos voltados para a qualidade essa passa a ser não somente necessária, mas
indispensável ao processo produtivo.
Nos anos 70 e 80, Biarigo (1997) menciona em sua obra, que programas de controle
da qualidade sofreram implementações baseadas no planejamento estratégico integral da
organização. A partir de então, a QVT passa a ser vista como um conceito global, como uma
forma de enfrentar os problemas de qualidade e produtividade.
No mesmo período, o Japão passou a inserir no mercado americano produtos com
maior qualidade e menor prego, apresentando um maior índice de lucratividade. Sendo assim,
24

baseado na concorrência, a qualidade evoluiu de uma orientação conetiva para uma ação
preventiva. Ern meados da década de 80, criaram-se então, as normas ISO 9000, que vieram a
contribuir para o sistema de gestão da qualidade.
Ainda para BUrigo (1997), o termo qualidade tomou tamanha proporção que nos
anos 90 passou a ser o foco central das necessidades do cliente, e como função direta, o
processo de melhoria continua exigiu compromisso de todos os membros das organizações,
sendo que os resultados da qualidade passaram a ser de responsabilidade das pessoas
envolvidas nos processos do que os sistemas, ferramentas, e os métodos de trabalho
propriamente utilizados.
De acordo com Vieira (1996), há basicamente três abordagens de qualidade no
mundo desde então, conforme é apresentado no quadro a seguir:

ABORDAGEM

CARACTERÍSTICAS

Européia

Caracteriza-se por uma abordagem mais
defensiva, preocupada em apresentar critérios
para certificação dos produtos.

Americana

Baseia-se no programa de controle estatístico
dos processos.

Japonesa

Voltada ao gerenciamento da qualidade e
despertando sua importáncia em todos os
integrantes da organização.

Quadro 01: Evolução de QVT
Fonte: VIEIRA (1996, p. 24)

Entres as abordagens citadas no quadro 01, destaca-se a abordagem japonesa, por
envolver a motivação, a necessidade de melhoria continua, a participação do alto nível
hieráxquico, organização, infra-estrutura, liderança e treinamento levando ao perfeccionismo,
característica essa marcante dos japoneses.

No Brasil, a qualidade passou a fazer parte nas organizações visando o diferencial
voltado no atendimento das expectativas do cliente na década de 90.
Para Rodrigues (1994), algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito
de readaptar modelos estrangeiros e encontrar um modelo próprio a partir das características
culturais e local.
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Segundo Assman (1993 apud BÚRIGO, 1997, P. 29) "0 processo de qualidade
surge nas organizações brasileira como fenômeno vinculado a uma determinada visão da
viabilidade brasileira".
Nesse mesmo período a qualidade de vida no trabalho tornou-se centro de pesquisas
que estudam a saúde nas organizações, que buscam resgatar valores ambientais

e

humanisticos até então negligenciados, em virtude de prioridades dadas pelos dirigentes.
Salienta-se a preocupação de que qualidade de vida no trabalho não seja tratada como um
modismo, mas internalizada como processo necessário e aceito pelos gerentes e trabalhadores
das organizações (FERNANDES, 1996).
A mesma autora, atribui a crescente preocupação com QVT a maior conscientização
dos trabalhadores e ao aumento das responsabilidades sociais das empresas. Diz ainda, que
países como Franca, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Canada, Holanda e Italia adotam em suas

organizações a "tecnologia e a filosofia de QVT" buscando atender as necessidades dos
trabalhadores, elevando dessa forma a satisfação no trabalho desempenhado.
Ao longo do tempo a qualidade vem sendo estudada com diferentes concepções
conforme pode ser constatado no quadro a seguir:
CONCEPÇÕES EVOLUTIVAS DE
QVT
1. QVT corno uma variável (1959 A 1972)

CARCTERÍSTICAS OU VISÃO

Reação do indivíduo ao trabalho. Investiga-se como
melhorar a qualidade de vida no trabalho para o
indivíduo.
0 foco era o indivíduo antes do resultado
organizacional, mas, ao mesmo tempo, buscava-se
trazer melhorias tanto ao empregado como a direção.
Um conjunto de abordagens, método 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,

2. QVT como abordagem (1969 A 1974)
3. QVT Como método (1972 A 1975)

4. QVT como movimento (1975 A 1980)

5. QVT como tudo (1979 A 1982)

6. QVT como nada (futuro)

enriquecimento de cargo ou desenho de novas plantas
como integração social e técnica.
Declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e
as relações com a organização. Os termos
"administração participativa" e democracia industrial
eram freqüentemente ditos como idéias do movimento
de QVT.
Como panacéia contra a competição estrangeira,
problemas de qualidade,
de
baixas taxas
problemas
outros
produtividade,
de queixas e
problemas organizacionais.
No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no
futuro, não passará de um "modismo" passageiro.

Quadro 02: Evolução do conceito de QVT
Fonte: Nandler e Lawer (apud FERNANDES, 1996, p. 42).
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Ressalta-se que estudos foram feitos com bases nas relações indivíduo x trabalho x
organização, e, conforme Rodrigues (1994), esta nova técnica recebeu a denominação de
"Qualidade de Vida no Trabalho - QVT".
A melhoria da qualidade de vida no trabalho surgiu como uma preocupação no meio

acadêmico, não só pelo aspecto material enfatizado pela saúde e segurança, mas, de uma
forma mais abrangente, por meio da humanização do trabalho. A QVT no Trabalho cria
oportunidades para o trabalhador, dando-lhe maior responsabilidade, autonomia, participação
no processo decisório, nos resultados e no seu desenvolvimento completo, com isso o
trabalhador tende a ter maiores possibilidades de alcançar a realização que tanto procura.
Os novos sistemas de produção, discutidos no meio acadêmico, em congressos, em
empresas chamam atenção para a importância de se trabalhar com pessoas motivadas felizes
com o trabalho que desempenham, normalmente procurando evitar aspectos desfavoráveis,
como: alto indice de rotatividade, absenteismo, acidentes. Hoje mais do que nunca se percebe
que a era da motivação por meio de prêmios ou ameaças terminou. Nesta nova fase as
empresas buscam trabalhadores flexíveis, criativos, que, acima de tudo, desenvolvam
trabalhos de qualidade (FERNANDES, 1996).
Fernandes e Gutierrez (1988), relatam que a qualidade de vida no trabalho é
influenciada por questões do comportamento humano. Normalmente esse comportamento está
relacionado as suas necessidades e aos tipos de comportamentos individuais do ambiente de
trabalho, como a importância dada as tarefas executadas, variedade, identidade com a tarefa,
satisfação e feedback. É neste aspecto que a tecnologia de qualidade de vida no trabalho pode
ser utilizada exatamente para facilitar o trabalho humano, através de um envolvimento maior
com o trabalho que desenvolvem, por estarem mais comprometidos corn aquilo que lhes diz
respeito e pela existência de um ambiente favorável, onde as pessoas sentem-se estimuladas e
motivadas a produzir, não esquecendo seus anseios e necessidades, sem perder de vista os
objetivos da organização.
2.3 CONCEITOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
A expressão qualidade de vida no trabalho possui significado muito amplo. Embora
alguns autores como Eda Fernandes, Marcus Vinicius C. Rodrigues, Carla Cristina Burigo
apresentem conceitos/definições sobre o tema qualidade de vida no trabalho, a meta principal
volta-se para os interesses dos indivíduos e das organizações, procurando melhorar a
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satisfação do trabalhador como também para o aumento da produtividade/ rentabilidade das

empresas.
Fernandes (1996, p.43), diz não existir uma definição consensual sobre a expressão
Qualidade de Vida no Trabalho. Porém, nos diferentes enfoques, observa-se algo comum
voltado para a "conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações, ou seja, ao
mesmo tempo em que melhora a satisfação do trabalhador, melhora a produtividade da
empresa".
de fundamental importância refletir a esse respeito, pois como relata Aquino (1980
apud FERNANDES, 1996, P. 43) "Quando o trabalhador não se sente integrado, tende a

cuidar, primeiramente, de seus interesses particulares e se, sobrar tempo, trabalha pela
empresa". Essa definitivamente não é a postura que se espera do trabalhador quando se
planeja e executa programas de qualidade, acrescenta o mesmo autor.
Segundo Patrício (1999, p.54) define QTV como:
A qualidade de vida do ser humano expressa a qualidade de sua saúde, suas
possibilidades e limitações individuais e coletivas. Representa o processo de
satisfação de suas necessidades primitivas e culturais, de sobrevivência e de
transcendência, como ter comida, conhecimentos, ter abrigo e trabalho digno. A
saúde esta relacionada à qualidade das interações que o ser humano desenvolve no
decorrer de todo o seu processo de viver, desde o útero materno, incluindo sua
participação efetiva nessa construção, e que um ser humano pode ter possibilidade
ou limitação para viver saudável dos seus semelhantes, na interação direta ou
indireta, através das repercussões ambientais.

Seguindo as premissas de Patrício (1999), pode-se dizer que a qualidade de vida é
construída do cotidiano e das particularidades de cada pessoa. Vale ressaltar que ter saúde ou
ser um indivíduo saudável tem haver com as possibilidades que cada indivíduo ou até mesmo
como o coletivo enxerga, como manter, buscar, promover e restaurar o viver bem que inclui
diversos tipos de recursos, como: saúde, educação e promoção social. Segundo a mesma
autora, ser saudável é ter a qualidade de vida que satisfaça suas necessidades enquanto pessoa,
enquanto um cidadão de direitos e obrigações até o fim de seus dias. Qualidade na visão de
Patrício (1999) esta diretamente ligada as possibilidades de satisfação do ser humano nas suas
necessidades de ser, ter, fazer e estar enquanto indivíduo-coletivo. Portanto pode-se dizer que

a satisfação das necessidades em suas dimensões é essencial a existência da vida e ao bem
viver.
Atualmente a consciência emerge no sentido de que já existe uma evolução nos
estudos sobre qualidade de vida, de forma lenta e discreta, mas já se percebe discussões
questionando as reais vantagens de se investir e proporcionar qualidade aos colaboradores.
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Muitos ainda relacionam a qualidade de vida no trabalho apenas com o melhoramento dos
fatores ambientais ou a melhoria das condições fisicas de trabalho.
Mas, conforme relata Bfirigo (1997, p. 35):
Através de uma abordagem mais humanistica admite-se que os fatores
organizacionais, ambientais e comportamentais, quando bem administrados e
combinados, geram maior satisfação e motivação aos trabalhadores, elevando seu
nível de percepção sobre a qualidade de vida no trabalho.

Ainda para autora, a concepção de qualidade de vida no trabalho está associada ao
"repensar da atividade e do trabalho", o que se deve é fazer uma relação entre as premissas de
qualidade de vida no trabalho e outros fatores da vida do trabalhador.
Já Hackman e Suttle (1987, apud RORIGO, 1997, p. 35) afirmam que:
A qualidade de vida no trabalho refere-se à satisfação das necessidades das pessoas.
Ela afeta atitudes pessoais e comportamentais, tais como criatividade, vontade de
inovar ou aceitar mudanças, mudanças, capacidade de adaptar-se a mudança no
ambiente de trabalho, que são fatores importantes para a produtividade do
individuo.

Dessa forma, na busca pela humanização nas relações de trabalho, deve estar
associado tanto A satisfação dos trabalhadores quanto ao desenvolvimento da organização,
devendo ser levado em consideração à expectativa de que as pessoas serão mais produtivas
quando mais satisfeitas. Por conseqüência disso, começa a aparecer de forma mais freqüente
questões referentes aos significados que os trabalhadores têm sobre seu próprio processo
produtivo, bem como os verdadeiros significados indiretos do trabalho, representados pelos
beneficios e as limitações que esse atinge, além é claro dos próprios trabalhadores, também
seus dependentes e o ambiente (PATRÍCIO, 1999).
A autora ainda diz, que as discussões vão além das fronteiras das questões
relacionadas A. segurança do trabalho ou a própria jornada de trabalho e, As questões salariais e
necessidades humanas. Ela afirma que: "Há um movimento intelectual, pelo menos,
focalizado também outros objetos de estudo no mundo do trabalho" (PATRÍCIO, 1999, p.
59).
Estudos focalizando os reflexos causados pelo trabalho na vida do trabalhador são
instrumentos que poderão influenciar uma mudança de comportamento da sociedade, o que
tende a ser um fator positivo, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores. Por outro
lado somente os estudos, pesquisas a respeito do significado do trabalho na vida do
trabalhador não bastam, é necessário que as organizações estejam dispostas a investir

e
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propiciar um ambiente voltado a atender as premissas básicas de qualidade de vida no
trabalho.
França (1997, p. 80) complementa dizendo que:
A qualidade de vida no trabalho é o conjunto das ações de uma empresa que
envolve a implementação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no
ambiente de trabalho. 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 se chama
de enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o fator
diferencial para a realização de diagnósticos, campanhas, criação de serviços e
implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das
pessoas, durante o trabalho na empresa.

De acordo com Walton (1975, apud RODRIGUES, 1999, p.81) a qualidade de vida

e

no trabalho vem recebendo destaque como forma de resgatar "valores humanisticos

ambientais, que vêm sendo negligenciados em favor do avanço tecnológico, da produtividade

e do crescimento econômico".
Albuquerque (apud VANCONCELOS, 2001), expressa que a qualidade de vida no
trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnostico e implantação de
melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais, dentro e fora do ambiente de
trabalho, procurando o desenvolvimento humano para que este possa realiza suas tarefas.
Bergeron (1982 apud FERNANDES, 1996, p. 43) apresenta uma definição que
merece destaque pela sua abrangência, onde a qualidade de vida no trabalho consiste "na
aplicação concreta de uma filosofia humanista pela introdução de métodos participativos,
visando modificar um ou vários aspectos do meio-ambiente de trabalho, a fi m de criar uma
nova situação mais favorável h satisfação dos empregados e a produtividade da empresa".
A qualidade de vida no trabalho deve surgir a partir de uma gestão dinâmica. A
cultura da organização é ingrediente fundamental para que se possa vislumbrar a
implementação de programas de qualidade. Além disso, deve se levar em consideração
realidade de cada empresa e o contesto onde esta se encontra inserida.
Os aspectos fisicos, sociológicos e psicológicos influenciam diretamente a satisfação
do trabalhador, e para as organizações que busquem desenvolver pro gr amas de qualidade
devem levá-los em consideração, pois estes em conjunto quando não tratados, tendem a
interferir no clima da organização, chegando a propiciar reflexos negativos a produção e por
conseqüência gerando insatisfação para os trabalhadores.
Pode-se afirmar que muitos são os fatores existentes que influenciam a qualidade de
vida em situação de trabalho, e que para que as organizações possam alcançar êxito, deve
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haver um comprometimento por parte dos gestores e dos trabalhadores enquanto indivíduos
produtivos, dessa forma, as condições serão favoráveis ao melhor desenvolvimento e
produtividade.
2.4 MODELOS PARA INVESTIGAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
NAS ORGANIZAÇÕES
Atualmente é de fundamental importância para qualquer organização que queira
desenvolver programas de QVT conhecer a opinião dos trabalhadores sobre os aspectos de
seu trabalho e a qualidade de vida percebida pelos mesmos. Dessa forma, torna-se
fundamental como subsídios a política e estratégias socioeconômicas para as organizações
que visam adotar programas de QVT, o que enfatiza a necessidade da sondagem de opinião
interna como instrumento de informação.
Quirino & Xavier (1987), abordam duas formas de se mensurar a qualidade de vida
nas organizações. Uma seria através da abordagem objetiva, que mostraria as condições
materiais, como, por exemplo, a disponibilidade de equipamentos, padrões salariais, ambiente
fisico, entre outros. A outra forma, seria através da abordagem subjetiva, que faria a
mensuração do nível de satisfação dos trabalhadores com as condições objetivas (satisfatórias
ou não satisfatórias). A metodologia empregada para a mensuração destes fatores é a seguinte:
um observador, que poderá ser uma pessoa interna ou externa à organização, observa,
segundo sua visão e experiência, as condições materiais e, a partir delas, expressa sua
avaliação.

Contudo, na abordagem subjetiva, que lida corn fatores como, por exempla, a
intimidade das pessoas, faz-se necessário sondar, ouvir os próprios envolvidos sobre o que
pensam e, neste caso, não seriam apenas os aspectos fisicos, mas também, os aspectos
psicológicos e emocionais que poderiam levar ou não os trabalhadores a se mobilizarem de
forma favorável no sentido do alcance das metas e objetivos da empresa. Dessa forma,
buscam-se modelos de qualidade de vida no trabalho existentes, que possibilitem um
diagnóstico preciso dos aspectos levantados, ou seja, das abordagens objetiva e subjetiva.
2.4.1 0 modelo de Richard Walton

Nos últimos anos, a expressão qualidade de vida no trabalho tem sido usada com
freqüência para descrever situação e métodos com objetivos diversos (RODRIGUES, 1994).
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Richard Walton, estudioso que através de pesquisas e entrevistas procurou
identificar fatores que venham a afetar significativamente o trabalhador no local de trabalho.
Walton em seu modelo inclui questões fundamentais para os estudos de QVT, tais como: os
fatores higiênicos, as condições fisicas os aspectos relacionados à segurança e remuneração,
buscando, no entanto não ignorar nenhum outro aspecto (VIERA, 1996).
0 mesmo autor citado por BiTrigo (1997, p. 42) diz "que dependendo do contexto,
novas categorias ou dimensões poderão ser geradas".
Fernandes (1996, p.48) apresenta de forma prática e objetiva oito categorias
diretamente relacionadas com as premissas de QVT estudadas por Walton, conforme o quadro
a seguir:
PREMISSAS
I. Compensação justa e adequada

2. Condições de trabalho
3. Uso e desenvolvimento de capacidades

4. Oportunidade de crescimento e segurança

5. Integração social na organização

6. Constitucionalismo

INDICADORES DE QVT
Equidade interna e externa
Justiça na compensação
Partilhas dos ganhos de produtividade
Proporcionalidade entre salários
Jornada de trabalho razoável
Ambiente fisico seguro e saudável
Ausência de insalubridade
Autonomia
Autocontrole relativo
Qualidades múltiplas
Informações sobre o processo total do trabalho
Possibilidade de carreira
Crescimento pessoal
Perspectiva de avanço salarial
Segurança de emprego
Ausência de preconceitos
Igualdade
Mobilidade
Relacionamento

Senso comunitário
Direitos de proteção do trabalhador
Privacidade pessoal
Liberdade de expressão
Tratamento imparcial

Direitos trabalhistas
7. 0 trabalho e o espaço total de vida

Papel balanceado no trabalho
Estabilidade de horários

Poucas mudanças geográficas
8. Relevância social do trabalho na vida

Tempo para lazer da família
Imagem da empresa
Responsabilidade social da empresa
Responsabilidade pelos produtos
Praticas de emprego

Quadro 03: Categorias conceituais de QVT
FONTE: Walton (apud Fernandes, 1996, p. 48)
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Com a fi nalidade de melhor esclarecer o quadro de categorias conceituais de QVT,
apresenta-se, a seguir, uma explanação mais detalhada do referido assunto:
a) Compensação justa e adequada: busca o equilíbrio entre QVT e a remuneração
concebida ao trabalhador compatível com a função. Eta pode ser focada sob pontos distintos,
seja pela relação feita entre salário e esforço fisico e mental, ou pela responsabilidade exigida
pelo cargo, como também possa ser pela experiência do trabalhador. Walton (apud VIEIRA,
1996) este pode ser classificado como:

•

Remuneração adequada: remuneração que possa proporcionar ao trabalhador
integridade sócio-cultural e econômica;

•

Equidade interna: igualdade salarial de acordo com a função executada, dentro da
mesma organização;

•

Equidade externa: igualdade salarial de acordo com a função executada, comparado
ao mercado de trabalho.
b) Condições de trabalho: abrange as condições existentes no local de trabalho

associadas aos fatores relacionados com QVT. Está diretamente, relacionada à adoção de

horários, condições de trabalho que venham de encontro ao nível zero os riscos de doenças e
danos fisicos prejudicial ao bem-estar das pessoas, acima ou abaixo de determinada faixa
etária (LIMA, 1995).
•

Jornada de trabalho:carga horária seguindo ou não a legislação vigente e sua relação
com as atividades realizadas;

•

Carga de trabalho: diretamente relacionada com o número de tarefas executadas em
um determinado período de trabalho;

•

Ambiente 'Lief): observa as condições voltadas ao conforto das instalações e a
organização dos mesmos;

•

Material e equipamento: disponibilidade e quantidade de recursos materiais
adequados para o desenvolvimento da tarefa;

•

Ambiente saudável: ambiente que proporcione segurança fisica, moral e intelectual;

•

Estresse: pressão exercida pela empresa e percebida pelo profissional durante sua
jornada de trabalho, levando o mesmo a condição de stress.
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c) Uso de desenvolvimento de

capacidades: proporciona ao profissional a

oportunidade de aplicar no dia-a-dia, conhecimentos e aptidões profissionais adversas
desenvolver autonomia, obter informações sobre o trabalho que desempenha e o processo
produtivo ao qual pertence. Destaca-se:
•

Autonomia: independência na programação e execução do trabalho. A organização di

ao trabalhador limites para resolver problemas relacionados As tarefas que executa;
•

Significado da tarefa: percepção das conseqüências pessoais e profissionais que

possam ser proporcionadas a terceiros dentro ou fora da instituição;
•

Identidade da tarefa: comprometimento na integridade da tarefa e com os seus

resultados;
•

Variedade da Habilidade: disponibilidade para que o profissional possa demonstrar

suas habilidades e competências oriundas de outras experiências;
•

Retroinformação: feedback proporcionado ao profissional, a empresa transmite

informações claras referentes aos resultados do desempenho do trabalhador.
d) Oportunidade de crescimento e Segurança: Walton (apud Lima, 1995) diz que

as oportunidades de crescimento pessoal ofertadas pela empresa e percebida pelos
profissionais levando—se em conta a segurança da estabilidade no emprego. Não inclui as suas
próprias limitações, ao contrário, esta dá ênfase As ligadas diretamente à educação formal que
impedem ou dificultam, algumas vezes, a ascensão dos trabalhadores.
•

Possibilidade de carreira:política de recursos humanos que venha propiciar ao

trabalhador ascensão profissional dentro da organização, reconhecimento dos colegas,
da família e da própria comunidade;
•

Crescimento pessoal: plano de desenvolvimento e capacitação de trabalhadores, a

empresa oferece a todos a oportunidade de adquirir e aprimorar seus conhecimentos.
um constante aprendizado para o desenvolvimento das novas habilidades e
aplicabilidade das mesmas;
• Segurança de emprego: estrutura de Recursos Humanos sólida, que proporciona ao
trabalhador percepção de segurança e estabilidade em relação à manutenção do seu
emprego.
e) Integração Social na organização: Vieira (1996) alavanca a importância das

relações interpessoais para que se possa diagnosticar o grau com que os trabalhadores se
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identificam com organização e, por conseqüência, mensurar o grau de satisfação destes com a
qualidade de vida no trabalho. Isso pode ser avaliado pela ausência de preconceitos, o que faz
com que o trabalhador sinta-se integrado no contexto da organização como um todo.
•

Igualdade de oportunidades: ausência de descriminação independente de raça, sexo,
origens, estilo de vida, aparência, não levando em consideração hierarquias;

•

Relacionamento: reciprocidade marcada pelo companheirismo, apoio sócio emocional,
respeito as individualidades;

•

Senso comunitário: grau do senso de comunidade existente e percebido na instituição.
f) Constitucionalismo: fator que visa garantir que os direitos e os deveres do
trabalhador sejam cumpridos.

•

Direitos trabalhistas: observância ao cumprimento dos direitos do trabalhador,
proporcionando inclusive o direito a apelação;

•

Privacidade pessoal: a empresa respeita assegura o direito à privacidade de seu
trabalhador, desde que suas atitudes não venham a prejudicar questões relacionadas ao
trabalho;

•

Liberdade de expresstio: a empresa proporciona ao trabalhador forma para que este
possa expressar suas opiniões, criticas aos seus superiores;

•

Normas e rotinas: regas estabelecidas que influenciem diretamente a atividade
desempenhada. Faz-se necessário que as normas e rotinas da organização sejam claras,
definidas, compreendidas e aceitas por todos os trabalhadores.
g) Trabalho e espaço de vida: Bórigo (1997) relata que é a mensuração do equilibria
entre a vida pessoal e a vida do empregado.

•

Papel balanceado no trabalho:equilibria entre a jornada de trabalho estabelecida em
leis, exigência de carreira, compromissos profissionais e o convívio familiar;

• Horário de entrada e saida do trabalho: equilibria entre horário de entrada e saída do
trabalho com o convivia familiar.
lt) Relevância social da vida no trabalho: Para Fernandes (1996), este mensura a
qualidade de vida no trabalho através das percepções dos colaboradores quanto ao
grau de responsabilidade social da instituição na comunidade corn o meio ambiente
e com o atendimento aos seus colaboradores.
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•

Imagem da instituição: forma como o empregado observa a instituição, a importância
que essa apresenta, a satisfação por pertencer ao quadro de colaboradores;

•

Responsabilidade social da instituição: percepção do trabalho quando ao grau de
responsabilidade da empresa para com a comunidade, a preocupação em resolver
problemas que fogem a espera da instituição;

•

Responsabilidade social pelos serviços prestados: percepção dos colaboradores
quanto à responsabilidade da mesma com os serviços postos à disposição da
comunidade;

•

Responsabilidade social pelos empregado: percepção dos colaboradores quanto sua
valorização e participação nos processos da empresa.
Quando essas questões não são gerenciadas de uma forma bem estruturada por parte

das organizações, os trabalhadores tendem a se sentirem insatisfeitos, conforme relata
FERNANDES (1996, p.46) normalmente deixam a desejar repercutindo muito no nível da
tarefa desempenhada.
2.4.2 0 modelo de Wiliam Westley
Outro modelo também apontado para a avaliação da qualidade de vida é o modelo de
Westley, que segundo Fernandes (1996) consiste em quatro indicadores: Econômico, Politico,
Psicológico e Sociológico.
ECONÔMICO
POLÍTICO
Eqüidade salarial;
Segurança no emprego;
Remuneração adequada; Atuação sindical;
Beneficios;
Retroinformação;
Local de trabalho;
Liberdade de expressão;
Carga horária;
Valorização do cargo;
Ambiente externo.
Relacionamento com
chefia.

PSICOLÓGICO
Realização potencial;
Nível de desafio;
Desenvolvimento

SOCIOLÓGICO
Participação nas
decisões;
Autonomia;

pessoal;

Relacionamento

Desenvolvimento
profissional;

interpessoal;

Criatividade;
Auto-avaliação;

Grau de
responsabilidade;
Valor pessoal.

Variedade de tarefa;
Identidade com a tarefa.
Quadro 04: Indicadores da Qualidade de Vida no Trabalho
Fonte: Westley (apud Fernandes, 1996 p.53).

Westley (1979 apud FERNANDES, 1996) afirma que algumas das causas de
insatisfação dos trabalhadores são justificadas pelos indicadores econômicos, como por
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exemplo, a "equidade salarial" e pelos indicadores politicos, "representados pelo conceito de
segurança no emprego, o direito a trabalhar e não ser descriminatóriamente dispensado".
Para Rodrigues (1994), estes aspectos são problemas antigos, encontrados desde o
século passado, sendo que algumas das causas são: a concentração dos lucros e a exploração
dos trabalhadores, geralmente relacionadas à injustiça e à concentração de poder, comumente
causando insegurança aos trabalhadores.

O indicador psicológico (alienação) é fator decorrente da destunanização, da
dissociação entre o trabalho e o ser humano, produto de uma falha entre expectativas do
indivíduo e o que ele consegue efetivamente desenvolver; conseqüentemente, a mecanização
e a automação resultam em mudanças na forma de trabalho que geram uma sensação de

crescente ausência de normas e regulamentos, caracterizando, por sua vez, uma falta de
envolvimento do trabalhador (LIMA, 1995).
Westley (1979 apud Rodrigues, 1994, p.86) vê "a alienação como um desinteresse
entre o trabalho e o próprio ser". Ou seja, o trabalho humano assumiu características
desumanas "os trabalhadores não se realizam como humanos nas atividades dele" (KONDER
1981 apud RODRIGUES, 1994, p. 86).
No sentido de melhorar a qualidade de vida no trabalho e resolver as divergências
relacionadas a esses quatro indicadores (Econômico, Politico, Psicológico e Sociológico),
Westley (1979 apud RODRIGUES, 1994), sugere ações cooperativas através do
envolvimento e participação dos trabalhadores no processo de decisão, bem como na
participação dos lucros, desenvolvendo o espirito de responsabilidade, do enriquecimento de
tarefas e da aplicação dos princípios sociotécnicos, que seria: "aquela que constrói uma
cultura de trabalho, um sistema normativo e valores sociais ativados" (RODRIGUES, 1994, p.
87).

2.4.3 Modelo de Werther & Davis
O modelo de Werther & Davis (1983 apud FERNANDES, 1996) para verificação de

qualidade de vida no trabalho esta baseado em um plano de cargos que considera fatores
ambientais, organizacionais e comportamentais, conforme quadro a seguir:
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ELEMENTOS
ORGANIZACIONAIS

- Abordagem mecanicista;
- Fluxo de trabalho;
- Pratica de Trabalho.
1

ELEMENTOS AMBIENTAIS

ELEMENTOS
COMPORTAMENTAIS

- Habilidade e disponibilidade de - Autonomia;
emprego;
- Variedade;
-Expectativa Social.
- Identidade da tarefa;
- Retroinformação.

1
Quadro 05: Modelo de Werther & Davis (Elementos de QVT)
Fonte: Werther & Davis1(983 apud FERNANDES, 1996, p. 54).

Para melhor entendimento, é necessário que se observe as três formas de atuação
destes níveis, que ficaram conhecidos como elementos de QVT citados por Werther & Davis:
a) Fatores ambientais: nesse quesito dois fatores devem ser considerados: a
habilidade de empregados e as expectativas sociais. Quanto ao primeiro, é necessário fazer
uma análise das habilidades e competências do trabalhador consideradas para o cargo. 0
trabalhador deve estar inserido dentro dos padreies para a ocupação do cargo, ou seja, sem
estar acima nem tão pouco suas competências e habilidades devem estar abaixo, pois isso
pode vir a tomar o trabalhador frustrado. As expectativas sociais precisam também de
pesquisas, pois 6' de fundamental importância levar em consideração as necessidades
/humanistas. Essas necessidades devem ser atendidas pelo cargo e elas podem variar com o
passar do tempo (RODRIGUES, 1994).
b) Fatores Organizacionais: no nível organizacional, a abordagem dos autores
DAVIS & WERTHER leva em consideração a eficiência a partir da especialização do
trabalhador através de três métodos: "a abordagem mecanicista, o fluxo de trabalho e as
práticas de trabalho".

A abordagem mecanicista procura identificar cada tarefa em um cargo, de modo que

as tarefas possam ser dispostas para minimizar o tempo e o esforço dos trabalhadores,
conforme Davis & Werther (1983 apud RODRIGUES, 1994). 0 fluxo de trabalho deve estar
coerente com os processos, esse é influenciado pela natureza dos produtos ou serviços, assim
como, as práticas de trabalho são as maneiras firmadas de desempenhar o trabalho (DAVIS &
WERTHER 1983 apud RODRIGUES, 1994).
e) Fatores comportamentais:

neste aspecto já não se deve priorizar somente a

eficiência, mas também procurar dar ênfase à autonomia do trabalhador (responsabilidade
pelo trabalho), a variedade do cargo (o uso de diferentes perícias e capacidades), a identidade
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de tarefa (fazer o todo da peça de trabalho) e a retroinformação (informação sobre o
desempenho), tudo isso voltado para um aumento da motivação (RODRIGUES, 1994).
Segundo Lima (1995, p.63), existe:
Uma certa incongruência no projeto de cargo, pois enquanto os elementos
comportamentais direcionam os especialistas para acrescentarem mais autonomia,
variedade, identidade de tarefa e retroinformação, os fatores de eficiência.
principalmente aqueles baseados na racionalização do trabalho, apontam para maior
especialização, menor variedade, autonomia minima e outros elementos
contraditórios.

Contudo, pode-se afirmar, que ao propiciar cargos mais eficientes, pode-se correr o
risco de torná-los insatisfatórios, pois a tendência é a perda da autonomia e da própria
variedade que são fatores comportamentais que influenciam no projeto do cargo. Por outro
lado, relata Rodrigues (p.89, 1994) que "temos a eficiência inversamente proporcional" logo,
"cargos mais eficientes podem fazer com que sejam menos satisfatórios e cargos satisfatórios
podem se revelar ineficientes".
Diante dessas questões citadas pelos autores, as organizações devem procurar fazer

um paralelo entre o desenho dos cargos no sentido de que ele evolua continuamente buscando
a eficiência, mas também, levando em consideração a priorização dos aspectos motivacionais
citados.
2.5 MOTIVAÇÃO
Quando se aborda o tema qualidade de vida no trabalho, não se pode deixar de levar
em consideração um dos principais aspectos relacionados à qualidade de vida, a motivação.
A motivação humana tem sido alvo de discussões desde os primórdios das
organizações fabris dos pós-revolução industrial. Desde esse período já se elaboravam teorias
com o intuito de tratar do tema recursos humanos visando buscar entendimentos a respeito do
tema. Desde o inicio do século, Taylor já defendia a idéia da necessidade de motivar os
trabalhadores através de recompensas extrínsecas. Na época acreditava-se que o homem fosse
incapaz de agir por necessidades intrínsecas, tinha-se a convicção de que o que poderia vir a
motivar o trabalhador era os meios extrínsecos, normalmente traduzidos em recompensas
monetárias (BETOLINO, 1998).
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Apesar desses estudos, terem sido usados por muitos anos nas organizações, e
muitos ainda serem aplicados, novos estudos tem demonstrado que a motivação humana
provém de energias interior do endivido.

Para Deci (1996 apud BERGAMINI, 1997, p. 33).
A maneira mais fundamental e útil de pensar a respeito desse assunto envolve a
aceitação do conceito de motivação intrínseca, que se refere ao processo de
desenvolver inna atividade pelo prazer que eia mesma proporciona, isto
desenvolver uma atividade pela recompensa inerente a essa mesma atividade.

Desta forma, na maioria das vezes, a motivação intrínseca é indispensável para que
haja o comprometimento do indivíduo com relação à empresa.
Vergara (2000), diz que a motivação é uma força que impulsiona na direção de

alguma coisa, ela é absolutamente intrínseca, isto 6, está dentro do individuo, nasce das
necessidades interiores. A autora ainda acrescenta dizendo que ninguém motiva ninguém, o
trabalhador é quem se motiva ou não. Os de fora (outros) o que podem fazer é estimular,
incentivar, provocar a motivação. Basicamente a diferença entre essas duas esta em a primeira
ser interna e a segunda externa.

Segundo Bergamini (1997, p. 31)
A existência de características intrínsecas que são as necessidades não supridas
determina um estado de desequilíbrio que, enquanto tal, gera sensação
emocionalmente negativa de ameaças a integridade do indivíduo, sendo, portanto,
desagradáveis.

Segundo a mesma autora, quando as pessoas se encontram em situações negativas,

de desequilíbrio procuram livra-se associando a tais expectativas a crença de que
determinadas ações tenderão a conduzi-las a um estado mais confortável, nisso reside o desejo
de atingir determinados objetivos, que é um outro aspecto motivacional.
Steers e Poter (1993 apud BERGAMINI, 1997, p.31), "propõe que a motivação seja
uma cadeia de eventos baseados no desejo de reduzir um estado interno de desequilíbrio tendo
como base a crença de que certas ações deveriam servir a esse propósito". Para tais autores as
pessoas agem dessa maneira em virtude de acreditarem que serão levados até o objetivo
desejado.

40

de suma importância levar em consideração a existência de diferenças entre as
pessoas seja ela individual ou cultural, quando se fala em motivação. Esse diferencial tende a
afetar de certa forma a interpretação de um desejo ou também o entendimento da maneira
particular como as pessoas agem na busca de seus objetivos.
Outro aspecto que também dever ser levado em consideração quando se busca o
entendimento do comportamento motivacional é o fato de que ele seja extremamente variado
mesmo quando se trata de uma única pessoa. Mesmo que uma necessidade seja suprida, a
atenção do indivíduo tenderá a voltar para outros objetivos. Pelo simples fato desse já ter sido
alcançado ou por um novo surgimento de desequilíbrio interno. Essa variância entre a escolha
de objetivos é o que dificulta a adoção de um padrão único de identidade do comportamento
motivacional. Quando o comportamento motivacional é desencadeado, surgi uma variedade
de direções a serem tomadas, sendo que a grande maioria não busca somente a satisfação
imediata, mas essa pode vir de encontro com o restabelecimento do equilíbrio perdido por
causa do não atendimento de uma necessidade. (BERGAMINI, 1997).
Quanto mais se aprofunda o estudo a cerca do comportamento motivacional
humano, mais se percebe que a motivação está ligada a um aspecto que lhe é muito caro,
aquele que diz respeito a própria felicidade pessoal. Entendendo a importância da motivação,
as organizações estão aplicando cada vez mais as premissas de QVT, pois elas vêem de
encontro com este fator.

41

3 METODOLOGIA

Nesta etapa, descreve-se a metodologia que fora utilizada, mostrando quais foram os
procedimentos metodológicos empregados na elaboração do estudo.
3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

A pesquisa classifica-se como quantitativa e qualitativa. Ela é quantitativa uma vez
que o estudo de caso envolve mensurar e quantificar as respostas dadas em cada questão do
questionário, através das informações individuais de cada um. De acordo com Chizzoti (1991,
p.52) "Prevêem a mensuração de variáveis pré-estabelecidas, procurando verificar e explicar

sua influencia sobre outras variáveis, mediante a análise de freqüência de incidências e de
correlações estatísticas". Utilizou-se análise estatística para mostrar a relação entre as
variáveis por gráficos, classificada por categorias e medidas por cálculos e também para

demonstrar a relação entre as variáveis.
No que tange a pesquisa qualitativa, pode se dizer que esta pesquisa possui este
caráter, uma vez que se buscou identificar o sentindo que as pessoas envolvidas na amostra

têm sobre o objeto em estudo. Para Chizzotti (1991, p.52) a "pesquisa qualitativa fundamentase em dados coligidos nas interações interpessoais, na co-participação das situações dos
informantes, analisadas a partir da significtincia que estes dão aos seus atos. 0 pesquisador
participa, compreende e interpreta". Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são
igualmente

importantes

e preciosos. Buscou-se identi fi car

através

das entrevistas,

manifestações, freqüências e interrupções dos entrevistados compreender as experiências que
os participantes têm, as representações que estes formam e os conceitos que elaboram a

respeito de qualidade vida no trabalho.
Na qualitativa, o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados
por uma teoria meramente explicativa, ela vai além, o sujeito-observador é parte integrante do
processo de conhecimento e interpretação, atribuindo significado aos fenômenos observados
(CHIZZOTI, 1991).

Ainda, uma pesquisa pode ser delimitada quanto aos fins e meios, pois segundo
Vergara (1997) quanto aos fins, a pesquisa é classificada como descritiva, pois nela buscou-se

descrever a percepção dos entrevistados acerca dos aspectos que influenciam a qualidade de
vida no trabalho.
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Mattar (1994, P. 89) diz que pesquisas descritivas "são caracterizadas por possuírem
objetivos bem definidos, procedimentos formais, serem bem estruturadas e dirigidas para a
solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ação".
Os métodos da pesquisa descritiva compreendem: entrevistas pessoais, entrevistas
por telefone, questionários pelo correio, questionários pessoais e observação (MATTAR,
1994).
Nesse estudo, utilizou-se de questionários estruturados entregues pessoalmente aos
entrevistados, foram feitas entrevistas pessoais para poder compreender a percepção a cerca
do tema em questão por parte dos entrevistados e a técnica de observação, que veio propiciar
ao pesquisador uma visão mais abrangente sobre a realidade da amostra estudada.
A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de
determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua
natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base

para tal explicação (VERGARA, 1997, p.47).
Quanto aos meios, pode ser dita exploratória por não terem sido realizadas pesquisas
anteriores sobre o objeto de estudo na empresa Pauta Equipamentos e Serviços Ltda. De
acordo com Vergara (1997, p.45) "A investigação exploratória é realizada em área na qual há
pouco conhecimento acumulado e sistematizado".
Mattar (1994, p.84) complementa

dizendo que "este tipo de pesquisa e

particularmente útil quando se tem noção muito vaga do problema de pesquisa" o que vem de
encontro com a realidade dessa pesquisa.
Em relação aos meios, foram de uma pesquisa bibliográfica, documental e estudo de
campo. Para Vergara (1997, p.46) "Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas(...)".Para a fundamentação
teórica desta pesquisa utilizou-se de livros de acesso público. Alguns autores consultados que
deram subsidio para compreensão do tema devem ser citados, como Eda Fernandes, Carla
Búrigo, Marcus Rodigues, Ire Lima Silva.
Mas além deste, também se utilizou de acessos a documentos internos da empresa
foco de estudo como meio de maiores informações sobre o assunto, caracterizando uma
pesquisa documental.
Usando juntamente de uma pesquisa de campo, pesquisa esta que foi realizada no
local onde ocorreu o fenômeno ou que teve elementos para explicá-lo, contento entrevistas,
questionários e observação como meio de adquirir mais informações.
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De acordo com Stake (apud ROECH, 1999, p.197), "o estudo de caso pode ser único
ou múltiplo e a unidade de análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos, organizações,
eventos, países ou regiões".
3.2 POPULAÇÃO DA PESQUISA E AMOSTRA
Tendo sido decidido o tipo de pesquisa quanto aos fins e aos meios, o passo seguinte
foi definir o universo de pesquisa e amostra. Universo da pesquisa é de acordo com Vergara
(1997) "(...) um conjunto de elementos que possuem as características que serão objetos de
estudo". E população amostral é à parte do universo escolhida segundo algum critério de
representatividade.
De acordo com Vergara (2000, p.50) "Entende-se por população não o número de
habitantes de um local, como é largamente conhecido o termo, mas o conjunto de elementos
(empresas, produtos ou pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão objeto
de estudo". 0 universo da pesquisa são os funcionários da Pauta Equipamentos e Serviços
Ltda, onde em seu quadro existem de 130 funcionários.
Amostra segundo Vergara (2000, p.50) "6 uma parte do universo (população)
escolhida segundo algum critério de responsabilidade".
A amostra foi definida como não probabilistica, que segundo Mattar (1994, p. 282),
é aquela "em que cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero
de ser selecionada para compor a amostra".
Ainda tratou-se de uma seleção classificada por tipicidade, por considerar os
elementos representativos da população alvo, no caso todo o quadro de funcionários da
matriz. Conforme Vergara (2000) na classificação por tipicidade o pesquisador seleciona
elementos que considera representativos da população alvo,

o que requer profundo

conhecimento da população.
E ainda classificou-se o método de seleção por acessibilidade, onde se selecionou os

elementos pelo fácil acesso a eles. Na opinião de Vergara (2000), na classificação por
acessibilidade o pesquisador seleciona os elementos sem qualquer procedimento estatístico,
somente pela facilidade de acesso a eles.
Desta forma, utilizou-se a técnica proposta pelo autor de escolha dos membros do
grupo em estudo ao acaso, a partir da voluntariedade das pessoas que participam do grupo.
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3.3 CALCULO DA AMOSTRA

Para o presente trabalho a população considerada é formada pelo corpo técnico de
trabalhadores da Pauta em Santa Catarina, onde se localiza o maior número de colaboradores.
Para a escolha da amostra, adotou-se a fórmula do cálculo do tamanho mínimo da amostra
considerando o universo de 130 pessoas localizadas na matriz, considerando-se um erro
amostral tolerável de 10%. Chegando a amostragem de 57 pessoas como segue demonstração

a seguir:
Onde:
N = tamanho (número de elementos) da população;
n = tamanho (número de elementos) da amostra;
no = primeira aproximação para o tamanho da amostra;
Eo = erro arnostral tolerável.
1
n

E0 2
1
n

11 0

= 100

(0,10)2

N. n
n=

N+n

130x 100
= 57

n=

n= 57

130+ 100
Fonte: Apostila do curso de estatística da faculdade Anita Garibaldi
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

De acordo com Chizzotti (2001, p.51) "a coleta de dados é a etapa da pesquisa que
exige um grande volume de tempo e trabalho para se reunir as informações indispensáveis a
comprovação da hipótese".
0 quadro a seguir, visou mostrar as técnicas de coleta de dados que foram utilizadas
para obtenção de êxito em cada um dos objetivos específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MÉTODO DE COLETA DE DADOS

Identificar os objetivos da adoção de QVT por Entrevista pessoal com a gerência de RH Miriam
parte da coalizão dominante;
Meurer Aguiar e Observação

Analisar as ações existentes relacionadas a Análise documental: Contrato Social, Registros
qualidade de vida no trabalho;
dos funcionários, Manual da Qualidade ISO 9001
e Manual de Ética da Pauta.
Questionários com a amostra de 57 funcionários
da matriz.
Identificar quais são os parâmetros de avaliação Entrevista pessoal com a gerência de RH Miriam
quanto aos beneficios de qualidade de vida no Meurer Aguiar.
trabalho para os colaboradores;
Análise documental: Registros dos funcionários,
Manual da Qualidade ISO 9001 e Manual de Ética
da Pauta.
Identificar a percepção dos colaboradores quanto Questionários com a amostra de 57 funcionários
aos estímulos praticados
pela empresa da matriz.
relacionados A qualidade de vida no trabalho;
Observação
Estabelecer um paralelo entre as percepções dos Entrevista pessoal com a gerência de RH Miriam
colaboradores quanto aos beneficios prestados Meurer. Questionários com a amostra de 57
referente a qualidade de vida no trabalho e os funcionários da matriz.
objetivos da coalizão dominante quanto A eficácia Observação
dos mesmos;
Propor melhorias quanto as ações de QVT para a Observação
organização.

Quadro 06: Método de Coleta de Dados
Fonte: Tatiane Silveira
Segundo Mattar (1994), existem dois grandes grupos de dados: dados primários e

dados secundários. Dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda
em posse do pesquisador, e que são coletados com o propósito de atender as necessidades
especificas da pesquisa em andamento. As fontes básicas de dados primários são: pesquisado,
pessoas que tenham informações sobre o pesquisado e situações similares. Já os dados
secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e, as vezes, até
analisados, com outros propósitos ao de atender as necessidades da pesquisa em andamento, e
que são catalogados a disposição dos interessados. As fontes básicas de dados secundários
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são: a própria empresa, publicações, governos, instituições não governamentais e serviços
padronizados de informações de marketing.
Nesta pesquisa, foram utilizadas informações referentes ao histórico da organização,
dados obtidos anteriormente para formulação de metas a serem alcançadas e materiais
bibliográficos condizentes com o tema da pesquisa desenvolvida. Todos esses dados foram
analisados para que gerassem informações que auxiliassem na construção da presente
pesquisa. Os levantamentos de dados secundários, utilizados nesta pesquisa foram:
levantamentos bibliográficos, levantamentos documentais e levantamentos de pesquisas
realizadas.
Os levantamentos bibliográficos consistiram numa das formas mais rápidas e
econômicas de amadurecer ou aprofundar o conhecimento teóricos sobre a relevância do
tema, através do conhecimento dos trabalhos já feitos por outros. No caso desta pesquisa,
foram utilizados como fontes secundárias livros, teses e conteúdo de sites, pertinentes ao
assunto.
Os levantamentos documentais são os arquivos mantidos pela própria empresa
analisada. Nesse aspecto, foram pesquisados os registros dos funcionários existentes para
verificação das informações sobre o tema da pesquisa. Pesquisou-se nos documentos da
empresa informações sobre o tempo de permanência dos trabalhadores na organização,
histórico de doenças, indices de absenteísmo, procedimentos adotados pela empresa, política
de recursos humanos, manual da ISO 9001, manual de ética e os dados históricos da
organização.
Ainda foram utilizados como meio para coleta de dados o questionário de forma
estruturada com perguntas fechadas. Utilizou-se o questionário, pois conforme Gil (1999,
p.168), esse "tem como objetivo o conhecimento das opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas em relação ao tema pesquisado". De modo
estruturado por ser constituído por perguntas pré-definidas. As perguntas fechadas, conforme
Lakatos (1990) embora restrinj a a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e
também a tabulação: as respostas são mais objetivas.
Os questionários foram entregues pessoalmente a cada funcionário da empresa para
que estes pudessem respondê-lo e posteriormente devolvê-lo ao pesquisador.
Nessa pesquisa usou-se de entrevistas junto a coalizão dominante na buscar obter
compreensão sobre a percepção que estes têm referente â relevância do tema para a
organização e o porque dos investimentos no capital humano.
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A entrevista tornou-se um instrumento que os pesquisadores recorrem sempre que
têm necessidade de dados que não podem se encontrados em registros e fontes documentárias,
e que podem ser fornecidos por certas pessoas (CERVO, 1983).

De um modo geral, as entrevistas são pouco estruturadas, sem uma ordem
rigidamente estabelecida para as perguntas, assemelhando-se muito a uma conversa
(MAZZOTI, 1994). Entrevistou-se nesta pesquisa a coalizão dominante, na busca da

compreensão dos fatores que levam a empresa a investir em QVT.
Ainda foi utilizada a técnica da observação, que segundo Mattar (1999 p. 166),
consiste "no registro de comportamentos, fatos e ações relacionadas com o objeto da pesquisa
e não envolve questionário e respostas verbais ou escritas".
Através da observação foi possível captar fenômenos relativos a fatores que visam a

qualidade de vida, como: atitudes, comportamentos, fala e postura, estrutura hierárquica, nível
de participação nas decisões, autonomia, liderança tanto dos trabalhadores quando dos
gestores da empresa. Observando diretamente os fatos no momento que ocorreram pode-se
observar os eventos no contexto em que se dão e observar a relação com outros atos e as
circunstancias que influenciam a sua ocorrência, assim podendo fazer uma analise mais

compreensiva dos dados.
3.5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa limitou-se a matriz da empresa Pauta Equipamentos e Serviços Ltda,
visto a dificuldade de acesso as filiais. Levando em conta que todas as decisões estão

concentradas, tomou-se como pressuposto concentrar e desenvolver uma proposta de
avaliação quanto ao grau de satisfação dos colaboradores relacionado-as a Qualidade de Vida

no Trabalho proporcionada pela empresa Pauta Equipamentos e Serviços Ltda para com os
seus trabalhadores.
Caso este trabalho apresente resultados satisfatórios e compatíveis com as
expectativas da empresa, esta proposta tende a ser aplicada na matriz podendo inclusive ser
estendido um programa de QVT para as demais filiais empresa.
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4 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Após apresentação dos principais conceitos acerca do tema qualidade de vida no
trabalho e da metodologia desta pesquisa, dá se seqüência apresentando a organização.
4.1 HISTÓRICO E CRESCIMENTO
A Pauta Distribuidora começou suas atividades como desenvolvedora de software
criando aplicativos de gestão empresarial sob medida para o segmento corporativo e
utilizando diferentes plataformas e revenda de micros. Ao longo de sua trajetória se tornou a
maior distribuidora regional do Pais.
Em 1997, passou a revender computadores, serviços de instalação e manutenção,
sempre tendo como clientes empresas do sul do Brasil. Foi nesse ano também que a Pauta
tomou novos rumos, recebeu o convite para ser um dos distribuidores da gigante coreana LO,
recém chegada no mercado nacional.
0 sucesso da parceria com a LO fez com que em 1999 a Pauta passasse a distribuir
também toda linha de impressoras, servidores, microcomputadores e produtos para redes da
HP. Nesta fase a empresa passou a contemplar o mercado de distribuição corporativa, visando
agregar valores

a operação e a fomentar o desenvolvimento do canal de revendedores, criando

alternativas para que seus clientes comercializassem produtos com diferenciais, aumentando
assim a lucratividade e fidelidade.
Nos últimos anos a empresa ampliou sua linha de produtos e passou a comercializar
também partes de microcomputadores como: motherboards, periféricos, gabinetes, notebooks,
equipamentos para comunicação, redes e automação comercial.
Para atender as exigências do mercado, a empresa agrega valor ao seu negócio com
a agilidade que a globalização exige, por meio da prospecção, consultoria, desenho,
acompanhamento e execução de soluções corporativas, além de treinamento ao canal de
revendedores. 0 resultado e a credibilidade deste trabalho estão diretamente ligados as
grandes parcerias como: LG, Samsung, AOC, Philips, Lexmark, Epson, Canon, Microsoft,
Symantec, Sony, APC, TSShara, Siemens, Mtek, AMD e Intel.
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4.2. DIFERENCIAL

A Pauta tem facilidade de se adaptar rapidamente ao mercado em que atua, por isso,
percebendo que os principais distribuidores de produtos de informática se encontravam no
eixo Rio/São Paulo e que o mercado deste segmento da região sul estava carente, aproveitou a
oportunidade e se inseriu neste ramo, estabelecendo parcerias com os grandes fabricantes de
produtos de informática, pois já que trabalhava no setor de tecnologia, razão pela qual
conhecia os serviços, a revenda e o mercado e desta forma passou a suprir as necessidades
desta regido.
A proposta inicial era aproximar os fabricantes do mercado, a revenda dos
fabricantes e fazer a transferência do conhecimento através da qualificação do canal, e

principalmente criar um modelo de distribuição baseado na pré-venda, projetos, preço,
estoque, logística/prazo de entrega e pós-venda/garantia.
Atualmente a Pauta e toda sua equipe reinventam diariamente conceitos e
metodologias na relação fornecedor x cliente.
Nos últimos anos a empresa promoveu significativas mudanças no seu organograma
diretivo e gerencial, implementou o Sistema Gerencial da Qualidade, de acordo com as
normas da ISO 9001, direcionou esforços em trabalhos de Pesquisa de satisfação dos
revendedores, produziu catalogo próprio de produtos e em 2006 lançou seu site de vendas.
Estas Kb-es evidenciam a dedicação da Pauta no fortalecimento do canal através do
apoio, comprometimento, disponibilização de produtos de qualidade, sinalização de
tendências e oportunidades de mercado.
0 reflexo deste cenário é a expansão do negócio e uma história de sucesso
promovida pelo trabalho Ai-duo e principalmente pela força de suas parcerias.
4.3 LOCALIZAÇÃO

Atualmente a Pauta Equipamentos e Serviços Ltda possui seus centros logísticos
localizados em tits estados do sul do pais, Parana na cidade de Curitiba, em Santa Catarina na
cidade de São José e Rio Grande do Sul na Cidade de Porto Alegre.
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Atualmente a Pauta está investindo em uma nova filial, no centro oeste do Brasil, no
estado de Goiás. Os dirigentes da empresa perceberam após muitos estudos que a região
carecia de um distribuidor que viesse a suprir as necessidades regionais no segmento de

informática. Dessa forma a Pauta vislumbro uma oportunidade de expandir os negócios para
outras regiões do pais
4.4 ASPECTOS GERAIS E ESTRATÉGIAS DA EMPRESA
Ao longo de sua existência a Pauta se preparou para estabelecer um canal de

distribuição fiel e eficaz com suas revendas parceiras de negócios, onde toda a relação
comercial está fundamentada em princípios de transparência , parceria e cooperação.
A Pauta é uma empresa fundamentada na qualidade dos produtos, bom atendimento

e ética das relações, bem como, na parceria com os melhores fabricantes de produtos de
informática do Brasil e do mundo.
A organização tem como público-alvo revendedores varejistas e corporativos, que
vendem os produtos para os usuários finais e prestam serviços as pequenas e médias empresas
da região sul do Brasil.
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Atualmente, a Pauta trabalha como distribuidora multimarcas, revendendo produtos
de informática dos melhores fabricantes do Brasil e do mundo. Possui mais de quatrocentos
colaboradores, considerando a matriz e suas filiais. Possui a característica de investir
constantemente em infra-estrutura e, principalmente, nos recursos humanos, o que auxilia a
Pauta ser a maior Distribuidora Regional do Pais.
A empresa possui objetivos gerais e objetivos específicos para cada departamento.
São realizadas medições semestrais, e são divulgados os resultados através de e-mails, ficando

disponíveis na intranet da Pauta para que todos os colaboradores possam acessar os
indicadores. A empresa também procura manter em 80% o nível de satisfação de seus clientes
internos e externos, esse é monitorado através de pesquisa interna desenvolvida uma vez por
ano com todos os colaboradores.
A empresa trabalha com foco no cliente, e toda a estrutura organizacional está
voltada para esta filosofia. Faz parte da estratégia da Pauta procurar sempre identificar as
necessidades e expectativas de seus clientes, visando a sua satisfação. As metas são
estabelecidas através de um estudo do faturamento do semestre passado. Este estudo engloba
as vendas gerais, especificas e análise do mercado durante o período. Posteriormente, é feita
uma projeção do quanto A empresa poderá crescer no semestre seguinte de acordo com as
condições internas e externas, visando sempre melhorar seu posicionamento no mercado,
satisfazendo clientes, parceiros e colaboradores.
Os clientes diferenciam-se por serem empresas sólidas, financeiramente estáveis e
comprometidas corn a satisfação do cliente final, seus pontos fortes são destacados durante o
atendimento ao cliente final e rápida percepção de mercado. Há na Pauta, profissionais
qualificados que observam e analisam a concorrência diariamente, coletando dados e
transformando em informações fundamentais que venham de encontro com os projetos de
vendas das revendas clientes.
Na matriz, possui os departamentos de compras, contas/ licitações, prospecção.
administrativo, logística, estoque, call center e marketing. A gerência destes departamentos
mantém uma comunicação próxima com a diretoria no intuito de agilizar as tomadas de
decisões.
Os sistemas de informação da Pauta foram desenvolvidos exclusivamente para
atender suas necessidades por isso há um departamento de TI trabalhando para atender a
demanda interna da empresa, dando suporte tecnológico necessário e desenvolvendo novas

soluções.
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Com mais de quatrocentos colaboradores, a empresa investe constantemente em
infra-estrutura e capacitação profissional, oferecendo condições adequadas de trabalho, e
periodicamente são realizadas pesquisas de clima organizacional, onde são verificados os
indices de satisfação dos colaboradores. Os funcionários podem expressar suas opiniões
através do canal SACI (Serviço de Atendimento ao Cliente Interno) localizado na intranet da
empresa.
A empresa atua no mercado preocupada com o meio ambiente, pois sempre procura
conscientizar a equipe da importdricia de evitar desperdícios de energia elétrica e racionalizar
o uso do papel. Sua preocupação com a sociedade está ganhando novas proporções. Nos
últimos anos, realiza a campanha do agasalho e em 2006, estruturou o "Instituto Santa Maria".
0 objetivo é ajudar famílias carentes que residem proximo a Pauta, oferecendo desde
alimentos, roupas e remédios, até cursos de informática para a comunidade carente. Os
próprios funcionários da Pauta são os voluntários.
4.5 ASPECTOS FINANCEIROS
As políticas de finanças são de responsabilidade do diretor financeiro da
organização. Este, porem, toma as decisões em conjunto com as demais diretorias. A Pauta é
uma empresa financeiramente solida, e está na busca constante de recursos financeiros junto
aos parceiros e fabricantes dos produtos que distribui. Estes recursos transformam-se em
ações de marketing, que tem por finalidade aumentar o faturamento, motivando as equipes de
vendas, de apoio e seus clientes.
As estratégias financeiras da empresa estão em total conformidade com os objetivos
gerais da organização. A diretoria procura manter os departamentos em perfeita sintonia, para
que, interligados entre si, possam produzir os melhores resultados financeiros.
0 processo orçamentário é elaborado pela diretoria, com base no plano de contas e
resultados do período. O planejamento fiscal e tributário é fiscalizado pelo diretor financeiro
da empresa, junto 6. empresa que presta assessoria contábil, controla também as operações
financeiras, realizadas junto aos bancos. Os investimentos bancários são realizados com
freqüência, com o objetivo de aumentar a lucratividade. 0 departamento financeiro tem
contato permanente com o banco parceiro, com a finalidade de controlar as operações
bancárias, efetuar pagamentos e recebimentos, além da verificação de indices econômicos.
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Toda a estrutura do departamento financeiro é informatizada através de um sistema
gerencial próprio. Isto permite a visão da empresa como um todo, facilitando a tomada de
decisões e analise mercadológica.
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5 QUALIDADE DE VIDA NA PERCEPÇÃO DA COALIZÃO DOMINANTE
Para a Pauta, e na visão da gerente de recursos humanos Mirian Aguiar, -a
Qualidade de Vida no Trabalho, visa promover a satisfação pro fi ssional". Justifica que a
organização deve manter esforços e se empenhar para gerar no ambiente de trabalho fatores
cruciais para o desenvolvimento de QVT e bem estar para o trabalhador enquanto indivíduo
que produz, como: saúde, ambiente seguro e agradável e flexível as constantes necessidades
dos mesmos.
Para a coalizão dominante, a empresa visa e promove constantes incentivos
financeiros que atendem a zrade maioria dos seus colaboradores, e por isso compreende que
promove ações de QVT, o que de fato é percebido e bem visto pelos trabalhadores.
Buscando o aperfeiçoamento e melhoramento da rotina de trabalho, a Pauta criou o
comitê da qualidade que a principio foi desenvolvido para atender as normas do padrão ISO
9000, mas que para a gerente de recursos humanos, tornou-se um elo entre o trabalhador e o
alto escalão, pois as ações de melhorias são analisadas, discutidas e apresentadas para a
diretoria.
A Pauta também possui um canal oculto, via intranet, conhecido como SACI. 0
mesmo tem por objetivo ouvir o trabalhador, sejam criticas, elogios, sugestões ou
recomendações. As propostas são analisadas e levadas ao comitê, quando viáveis são
apresentados à diretoria que decide se irão ser implantadas.
Varias são as ações resultantes do programa SACI, desenvolvido pela empresa,
dentre elas são apontadas:

a)Plano de satiric o plano atinge a todos os colaboradores e seus familiares,
onde, a empresa arca com o custo de 50% do valor. Os trabalhadores recebem o beneficio e
utilizam quando possuem necessidades médicas. Este também é estendido aos seus
dependentes, mas nesse caso, os custos são de responsabilidade direta do trabalhador, a
empresa se responsabiliza pelos descontos em folha do percentual do trabalhador e do valor
integral dos dependentes e repassa para a operadora do plano médico.
b) incentivos educacionais: a Pauta acredita no desenvolvimento profissional a
partir do desenvolvimento humano. Dessa forma, a empresa oferece a oportunidade através de

incentivos educacionais a capacitação profissional do seu quadro de trabalhadores. Oferece
aos mesmos bolsa educação, pagando 40% do valor dos custos, com um teto estipulado de
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duzentos e quarenta reais para aqueles que possuem interesse ern se capacitar na area de
atuação na organização.
C) Plano odontológico: o piano odontológico também busca atender a todos os
colaboradores. A empresa a partir desse convênio propicia aos seus colaboradores descontos
nas redes conveniadas. Para o ingresso ao piano, o funcionário paga a taxa de inscrição e a
empresa arca com as demais mensalidades. 0 valor das consultas é descontado na folha de
pagamento do colaborador e quando o mesmo sentir necessidade, o valor pode ser descontado
em parcelas.
d)Gindstica laboral: existe por parte da empresa, preocupação com relação a que
algum trabalhador possa contrair algum tipo de doença ocupacional. Para que isso não venha
a acontecer, a organização investe na ginástica laboral.
e)Ergonomia:

recentemente a empresa reestruturou toda e parte ergonômica,

visando promover bem estar aos seus colaboradores. A coalizão dominante acredita que em
função dos mesmos passarem horas executando atividades rotineiras, no futuro possam sofrer
danos à saúde, dessa forma a empresa investiu na infra-estrutura interna, na climatização do
ambiente e na iluminação, para prevenir possíveis doenças.
fiCampanhas internas: Essas são desenvolvidas com o intuito de aproximar os
colaboradores, de promover no ambiente de trabalho constante confraternização, são
conhecidos internamente com "day", onde a empresa oferece brindes, promove sorteios,
cafés, almoços e festas para funcionários e familiares.
g) Instituto Santa Maria: o instituto foi criado para ajudar as pessoas carentes da
comunidade de Sao José e região. De inicio, a principal preocupação era com a alimentação
das famílias mais pobres da região, atualmente, além de auxiliar as famílias com cestas
básicas, o instituto possibilita que as crianças da comunidade tenham aulas gratuitas de
informática , alimentação adequada e recreação.
Com o desejo de produzir resultados positivos, a alta administração investe seus
recursos e esforços no planejamento de Qualidade de Vida no trabalho, para seus
colaboradores. A empresa acredita que essas ações são percebidas e transformam a teoria em
realidade dentro do ambiente de trabalho.
0 sucesso dos investimentos é resultante da constante manutenção, de acordo com a
gerente de recursos humanos, não basta investir financeiramente, é necessário sim, criar
ações, mas o fundamental é o acompanhamento do atingimento dos objetivos de tal adoção, e
para que isso aconteça, a organização desenvolve o plano de ações corretivas a partir do
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resultado da pesquisa de satisfação interna que é efetuada uma vez por ano , O resultado
obtido junto a pesquisa é analisado e quando não atingido, ações corretivas são planejadas e
executadas durante o ano subseqüente pelo comitê juntamente com o departamento de
recursos humanos e alta direção.
Na percepção da gerente de recurso humanos, e pelo resultado da pesquisa feita
com os trabalhadores, a mesma acredita que estes estão em grande parte satisfeitos com a
qualidade de vida no trabalho propiciada, justifica, dizendo: "i complicado satisfazer a todos,
ainda mais se tratando de pessoas que possuem percepções, crenças e necessidades distintas,
mas quando se consegue atingir a grade maioria positivamente, percebe-se que se está o
caminho certo, e para tal, novos investimentos devem ser feitos com a intenção de motivar o
trabalhador ainda mais".
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A 0 processo de manutenção de pessoas aborda as questões relacionadas com a:
remuneração, benefícios e serviços sociais compatíveis com um padrão saudável, também
visa proporcionar um ambiente físico e psicológico propicio ao trabalho seguro.Esses fatores
são importantes para a permanência do trabalhador nas organizações, e pode ir além, podendo
ser fator de motivação para o desempenho do trabalho e para o alcance dos objetivos
organizacionais.
Em muitas organizações esse processo não é visto como fator diferencial para o
alcance de melhores resultados.Esse tipo de organização está voltada para o homem
econômico (aquele que trabalha somente pelo salário), trata os trabalhadores com rigidez, não
usa de flexibilidade, são na maioria dos casos empresas padronizadas, tratam os trabalhadores
sem respeitar suas diferenças individuais, competências, e contribuições para a organização
(CHIAVENATO, 2000).
Com esta análise se pretende mostrar os fatores intrínsecos na empresa em estudo
relacionados A. Qualidade de Vida proporcionada pela mesma para seu quadro de
trabalhadores.
6.1 DADOS DO CARGO
Tabela 01 — Cargo
Opções de Resp.

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

Vendedor

16

16

28%

28%

Comprador

4

20

7%

35%

Gerente

10

30

18%

53%

Anal, de credito

2

32

4%

57%

Outros

25

57

43%

100%

Total

57

100%

Fonte: Dados primários
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Segundo as tabulações identifica-se que a grande maioria dos entrevistados, ou seja,

e assistente
administrativo. Dos respondentes 28% são vendedores, 18% analistas de crédito e 4%
compradores.Tal fato se dá em função da empresa possuir diversos setores necessários para o
andamento das atividades, o que reflete nessa divisão.
43% estão associados a outras funções como: ajudante de carga, estoquista

6.1.2 Quanto tempo trabalha na empresa

Tabela 02 - Tempo de trabalho na empresa
Opções de Resp.

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

Menos de 1 ano

19

19

32%

32%

De 1 ano a menos de 3 anos

18

37

33%

65%

De 3 anos a menos de 5 anos

15

52

26%

91%

De 5 anos a menos de 7 anos

4

56

7%

98%

De 7 anos a menos de 9 anos

0

56

0%

98%

De 9 anos a mais anos

1

57

1%

100%

Total

57

100%

Fonte: Dados primários
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Figura 05: Tempo de trabalho na empresa
0 resultado da análise obtida demonstra que dos trabalhadores 33% dos que atuam
na empresa estão a menos de um ano prestando serviço para a empresa. Outra grande parcela
de trabalhadores atua entre um ano e três anos, e 26% estão trabalhando entre cinco e sete
anos, demonstrando dessa forma uma tendência de permanência elevada junto a organização.
6.1.3 Dados pessoais
Tabela 03 - Sexo
Opções de Resp. Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

Masculino

24

24

42%

42%

Feminino

33

57

58%

100%

Total

57

100%

Fonte: Dados primários
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Figura 06: Sexo
Junto à tabulação identifica-se que há uma homogeneidade nesse quesito, onde 58%
dos entrevistados são mulheres e 42% homens. Tal fato se da em função do perfil dos cargos
ocupados na empresa.Para as funções de atendente de telemarketing e para as funções
administrativas, a exigência maior é pelo perfil feminino. Em contra partida. para o controle
das mercadorias, descargas e despachos dos produtos, a empresa seleciona o perfil masculino.
6.1.4 Faixa etária
Tabela 04 - Faixa etária
Opções de Resp.
Menos de 20 anos
De 20 anos a menos de 25 anos
25 anos a menos de 30 anos
De 30 anos a menos de 35 anos
De 35 anos a menos de 40 anos
De 40 a mais

Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

3
24
15
13
2
0
57

3
27
42
55
57
57

5%
42%
26%
23%
4%
0%
100%

5%
47%
73%
96%
100%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 07: Faixa etária
A faixa etária tem forte concentração entre 20 a 30 anos, ou seja, 68% dos
entrevistados. Isso se dá ao fato das características da empresa, por ser possuidora de um
perfil jovem e também pela rotatividade.
Dos entrevistados 23 % estão na faixa etária de 30 a 35 anos, esses colaboradores
são em grande maioria aqueles que já acompanham a empresa ao longo de sua trajetória.

6.1.5 Escolaridade

Tabela 5 - Escolaridade
Opções de Resp.
Ensino médio completo

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

19

19

Freq. Rei
33%

Freq. Rel.Acum.
33%

Ensino superior incompleto

22

41

39%

72%

Ensino superior completo

13
3
57

54
57

23%
5%
100%

95%
100%

Pós-graduação

Total
Fonte: Dados primários
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Figura 08: Escolaridade
Nesse quesito, observa-se que a maioria dos entrevistados 62% possui ensino
superior incompleto ou completo. 0 resultado obtido é em função das características de
alguns cargos que exigem do trabalhador o complemento dos estudos e também aos
incentivos educacionais ofertados pela organização.
Outra grande parcela dos trabalhadores 33% possui ensino médio completo, esse
resultado se da em função da empresa não contratar trabalhadores que não possuam no
mínimo segundo grau completo.
6.2 AMBIENTE DE TRABALHO
6.2.1 Condições físicas
Tabela 6 -CondiçÕes físicas
Opções de Resp.
Muito Satisfeito

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Re i

Freq. Rcl.Acum.

12
38
5
2
57

12
50
55
57

21%
66%
9%
4%
100%

21%
87%
96%
100%

Satisfeito

Razoavelmente Sat
Insatisfeito
Total

Fonte: Dados primários
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Figura 09: Condições físicas
Na avaliação 87% dos entrevistados , estão satisfeitos ou muito satisfeito com as
condições físicas, os equipamentos e os materiais que são disponibilizados pela organização
para o desempenho das atividades. Recentemente a empresa reestruturou o layout dos
departamentos, gerando subsídios para o resultado obtido. 0 restante dos entrevistados, ou
seja, 4% e 9% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com as condições devido A execução
de trabalhos na Area dos estoques, onde esse local é extremamente quente não possuindo
circuito de ventilação o que contribui para a insatisfação desses trabalhadores.

6.2.2 Carga horária

Tabela 7 -Carga horária
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeit
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta

Freq Abs Acurn

11

11

Freq. Rei
19%

35

46

61%

8

54
55
57

14%
2%
4%
100%

1
2
57

Freq. Rel.Acurn

19%
80%
94%
96%
100%

Fonte: dados primários
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Figura 10: Carga horária
A grande maioria dos respondentes concorda que a jornada de trabalho seja
adequada estando 61% satisfeitos e 19% muito satisfeitos. Constatado por se tratar de uma
jornada de 8:30 horas diárias com intervalo de 1:30 hora para almoço com descanso no fim de
semana.
Dos entrevistados, 14%, 4% e 2% se consideram razoavelmente satisfeitos,
insatisfeitos e muito insatisfeitos. Esses percentuais são resultantes de alguns trabalhadores se
sentirem sobrecarregados, ou seja, em função de terem um número maior de tarefas do que a
jornada de trabalho diária permite.

6.2.3 Segurança patrimonial
Tabela 8 -Segurança patrimonial
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito insatisfeito
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

15
32
10
0
0
57

15
47
57
57
57

26%
56%
18%
0%
0%
100%

26%
82%
100%
100%
100%

Fonte: dados primários
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Figura 11: Segurança patrimonial
Na avaliação dos entrevistados 56% e 26%, estão satisfeitos e muito satisfeitos com
a segurança patrimonial ofertada pela organização. Isso se deve ao fato dos constantes
investimentos feito pela empresa em vigilância eletrônica, portaria de identificação, guardas
24 horas para buscar um nível de segurança elevado para seu quadro de colaboradores. Dos
demais entrevistados, 18% consideram se razoavelmente satisfeitos com a segurança
patrimonial ofertada pela empresa.
6.3 USO DE HABILIDADES

6.3.1 Liberdade para tomada de decisões

Tabela 9 - Liberdade para tomada de decisões
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
insatisfeito

Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

9
31
14
2
1
57

9
40
54
56
57

26%
56%
18%
0%
0%
100%

26%
82%
100%
100%
100%

Fonte: Dados primários

67

Liberdade para a tomada de decisões
53%

11111
16%

• Muito Satisfeito • Sais feito

25%

2% 4%

0 Razoavelmente satisfeito 0 Insatisfeito • Muito Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Figura 12: Liberdade para tomada de decisões
Quando questionados sobre a liberdade para a tomada de decisão 53% se consideram
satisfeitos e 16% muito satisfeitos. Os resultado é reflexo dos cargos ocupados e pelo perfil da
gerência. Os cargos exigem muita agilidade do profissional e por conseqüência liberdade para
a tomada de decisão.
Dos demais respondentes, 26% se consideram razoavelmente satisfeito, 4%
insatisfeitos e 2% muito insatisfeitos, reflexos esses das normalizações estabelecidas pela
organização para todos os cargos.
6.3.2 Oportunidade de utilização de competências
Tabela 10 -Oportunidade de utilização de competências
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
11
25
17
3
1
57

Freq. Abs Acum
11
36
53
56
57

Freq. Rei
19%
44%
30%
5%
2%
100%

Freq. Rel.Acum.
19°4
63%
93%
98%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 13: Oportunidade de utilização de competências
Na avaliação de 44% dos entrevistados, estes se consideram satisfeitos e 19% muito
satisfeitos com a oportunidade de utilização de suas competências por parte da organização.
Em contra partida 30% dos respondentes estão razoavelmente satisfeitos, acreditando que a
empresa não concede oportunidades totalmente para o uso de suas competências em função
das normatizações e processos que facilitam o andamento das atividades, mas que de certa
forma bloqueia o uso das diversas competências dos trabalhadores.

6.3.3 N í vel de informações relevantes para o desempenho do trabalho
Tabela 11 -Nível de informações relevantes para o desempenho do trabalho
Opções de Resp.
Muito Satisfeito

Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito

Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

5
37
12
3
0
57

5
42
54
57
57

9%
65%
21%
5%
0%
100%

9%
74%
95%
100%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 14: Nível de informações relevantes para o desempenho do trabalho
Nesse quesito as grades maioria 65% dos entrevistados, consideram-se satisfeitos
com o nível de informações disponibilizadas e relevantes para o bom desempenho das
atividades.

Esse resultado é fruto das normas, padrões ISO que visam proporcionar melhorias
nas rotinas, através da disponibilização de informações via de diversos meios e rede, tais
como a própria intranet. Na seqüência os demais respondentes 9% estão muito satisfeitos,
21% estão razoavelmente satisfeitos e 5% estão insatisfeitos.
6.3.4 Formas de conhecimento das decisões estratégicas, procedimentos operacionais e
administrativos.
Tabela 12 -Formas de conhecimento das decisões estratégicas, procedimentos operacionais e
administrativos.
Opções de Resp.
Através de rede interna
Através de superiores
De maneira informal
Não tomo conhccimento
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

31
40
9
1
81

31
71
80
81

38%
50%
11%
1%
100%

38%
88%
99%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 15: Formas de conhecimento das decisões estratégicas, procedimentos operacionais e
administrativos.
Quando não existe divulgação das decisões estratégicas, dos procedimentos
operacionais e administrativos, pode ocorrer um desequilíbrio entre o empregado e a empresa.
Nesse quesito, 50% dos entrevistados obtém informações através de seus superiores, 38%
através da rede interna (intranet mural, e-mail), 11% de maneira informação e 1% não
possuem conhecimento.

6.3.5 Fatores que interferem negativamente na produtividade
Tabela 13 -Fatores que interferem negativamente na produtividade
Opções de Resp.
Falta de infonttagAo
Falta de treinamento
Condições fisicas do trabalho
Sobrecarga de trabalho
Outros
Total

Freq. Absoluta
/..)
11
5
16
3
57

Freq. Abs Acuff)

Freq. Rei

22
33
38
54
57

39%
19%
9%
28%
5%
1000/o

Freq. Rel.Acum.
39%
58%
67%
95%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 16: Fatores que interferem negativamente na produtividade
Na avaliação de 39% dos entrevistados a falta de informação é o fator que mais
interfere negativamente na produtividade, 28% acreditam que o fator que mais interfere é as
sobrecargas de trabalho, 19% responderam que a falta de treinamento é o fator que mais
interfere negativamente na produtividade. 9% dizem que são as condições fisicas e 5% outros
fatores interferem negativamente na produtividade.

6.3.6 Fatores que interferem positivamente na produtividade
Tabela 14 -Fatores que interferem positivamente na produtividade
Opções de Resp.
Acesso a Informação
Treinamento
Condição de trabalho
Carga horária
Outros
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rel

Fret', Rel.Acum.

33
9
10
4
1
57

33
42
52
56
57

57%
16%
18%
7%
2%
100%

57%
73%
91%
98%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 17: Fatores que interferem positivamente na produtividade
Quanto aos fatores que interferem positivamente na produtividade, 57% acreditam
ser o fator acesso à informação é o que mais contribui, pela facilidade de acesso as mesmas
quando necessário.
Em segundo lugar com 18% o fator condição física também foi levantado como
ponto positivo. Dos respondentes 16% acreditam que os treinamentos ofertados pela empresa
são fatores que interferem positivamente na produtividade, 7% a carga horária e 2% outros
fatores.

6.4 CRESCIMENTO E SEGURANÇA

6.4.1 Oportunidades de crescimento profissional
Tabela 15 -Oportunidades de Crescimento Profissional
Opc,2Ses de Rev.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
II
24
13
6
3
57

Freq. Abs Acum
II
35
48
54
57

Freq. Rei
19%
42%
23%
I1%
5%
100%

Freq. Rel.Acum.
19%
61%
84%
95%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 18: Oportunidades de crescimento profissional

Nota-se que dentro da empresa, 42% dos entrevistados estão satisfeitos e 19% muito
satisfeitos com relação as oportunidades de crescimento profissional proporcionadas pela
empresa. Isso se deve ao fato de a organização possibilitar ao seu quadro de colaboradores,
através de seu plano de cargos e salários a promoção do trabalhado.
Dos demais entrevistados, 23% estão razoavelmente satisfeitos, 11% insatisfeitos e
5% muito insatisfeito. Esse resultado é em função da demora das promoções, pelo fato de a
grande maioria dos colaboradores desconhecer o plano de cargos e salários e também, por
serem somente liberados para acesso aos gerentes de departamentos.

6.4.2 Oportunidades de capacitação
Tabela 16 -Oportunidades de capacitação
Opções de Resp.

Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito

Insatisfeito
Muito Insatisfeito

Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acurn

Freq. Rei

Freq. Rel.Acutn.

8
27
15
6
1
57

8
35
50
56
57

14%
47%
26%
11%
2%
100%

14%
61%
87%
98%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 19: Oportunidades de capacitação
Para os dados obtidos junto aos entrevistados com relação as oportunidades de
capacitação oferecidas pela empresa a grade maioria, 61% estão satisfeitos ou muito
satisfeitos. Pode-se afirmar que esse resultado é fruto do investimento por parte da
organização em treinamentos e auxilio educacional para os trabalhadores. Dos demais
respondentes, 26% se consideram razoavelmente satisfeita, 11% insatisfeita e 2% muito
insatisfeita.
6.4.3 Fatores que influenciam no crescimento profissional
Tabela 17- Fatores que influenciam no crescimento profissional
Opções de Resp.
Capacitaçao Tecrrica
Experiencia profissional
Tempo de casa

Grau dc instruçao
Outros
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acurn.

13
29
8
4
3

13
42
50
54
57

23%
51 0/

23%
74%
88%
95%
100%

57

14%
7%
5%

100%

Fonte: Dados primários
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Figura 20: Fatores que influenciam no crescimento profissional
A experiência profissional tem sido um dos fatores na percepção de 51% dos
trabalhadores que mais influencia no crescimento profissional junto a organização. Em
seguida a capacitaçâo técnica com 23%. Notadamente salienta-se que um ocupante de um
cargo deve possuir, além desses aspectos, fatores como: adaptabilidade ao cargo, iniciativa
aptidões e grau de instrução como 7% dos entrevistados acreditam.

6.4.4 Segurança no emprego
Tabela 18-Segurança no emprego
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
8
36
12
1

o
57

Freq. Abs Acum
8
44
56
57
57

Freq. Rei
14%
63%
7 1%
0%
100%

Freq. Rel.Acum.
14%
77%
98%
100%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 21: Segurança no emprego
Dos entrevistados nesse quesito, a grande maioria 63% sente-se segura com relação
it segurança no emprego, não sentem nenhum tipo de ameaça que venha por em risco a sua
saúde. Dos entrevistados 21% estão razoavelmente satisfeitos nesse quesito.

6.4.5 Perspectiva salarial

Tabela 19- Perspectiva salarial
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rel

Freq. Rel.Acum.

3
16
23
11
4
57

3
19
42
53

5%
28%
41%
19%

5%
33%
74%
93%

57

7%
100%

100%

Fonte: Dados primarios
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Figura 22: Perspectiva salarial
Na avaliação dos entrevistados, 28% estão satisfeitos com as perspectivas de avanço
salarial e 5% se consideram muito satisfeitos. A grande maioria 41% dos respondentes está
razoavelmente satisfeita.
JA 19% dos trabalhadores estão insatisfeitos e 12% se consideram insatisfeitos ou

muito insatisfeitos. Isso se deve ao fato de a organização não possuir um plano de políticas de
avanços salariais, onde atualmente os ajustes ocorrerem em função do dissídio coletivo uma

vez ao ano, ou quando o mesmo é promovido.
6.5 INTEGRAÇÃO SOCIAL
6.5.1 Trabalho em equipe e cooperação entre colegas

Tabela 20- Trabalho em equipe e cooperação entre colegas
Opções de Resp.
Muito Satisfeito

Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito

Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

15
24
14
4
0
57

15
39
53
57
57

26%
0%
25%
7%
0%
100%

26%
68%
93%
100%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 23: Trabalho em equipe e cooperação entre colegas
0 trabalho em equipe e a cooperação entre colegas é fator fundamental para o
processo de qualidade de vida no trabalho. Para 42% dos entrevistados os mesmos estão
satisfeitos e 26% se consideram muito satisfeitos. Esse resultado é fruto, dos investimentos
por parte da empresa em campanhas, gincanas onde

o objetivo é a integração dos

trabalhadores.
Em contra partida 25% dos respondentes estão razoavelmente satisfeitos e 7% se
considera insatisfeitos com o trabalho em equipe e com a cooperação entre os colegas de
trabalho.

6.5.2 Respeito à individualidade entre colegas de trabalho

Tabela 21- Respeito à individualidade entre colegas de trabalho
Opções de RespMuito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito

Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum,

12
32

12
44
55
57
57

19%
50%
17%
14%
0%

19%
69%
86%
100%
100%

II

2
0
57

100%

Fonte: Dados primários
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Figura 24: Respeito A individualidade entre colegas de trabalho
A grande maioria dos respondentes 69%, diz estar satisfeitas ou muito satisfeitas
com o quesito respeito A individualidade entre colegas de trabalho. Reflexo do ambiente de

trabalho saudável encontrado na organização. Para os demais 17% estão razoavelmente
satisfeitos e 14% se consideram insatisfeitos.
6.6 CONSTITUCIONALISMO
6.6.1 Normas e regras claras e os direitos e deveres dos colaboradores

Tabela 22- Normas e regras claras e os direitos e deveres dos colaboradores
Opefts de Reap.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total
Fonte: Dados primários

Freq. Absoluta
12
32
11
2
0
57

Freq. Abs Acum
12
44
55

57
57

Freq. Re)
19%
50%
17%
14%
0%
100%

Freq. Rel.Acum.
19%
69%
86%
100%
I OM

Normas e regras claras
I I

0%

40001

25%
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Fonte: Dados primários
Figura 25: Normas e regras claras e os direitos e deveres dos colaboradores

Na avaliação de 87% dos respondentes, estes estão satisfeitos ou muito satisfeitos
em relação à clareza das normas, regras, direitos e deveres dos trabalhadores por parte da
empresa. Esse resultado se deve ao fato de a empresa disponibilizar para todos por meio
eletrônico, via intranet, os manuais contendo as informaçaes necessárias para atender a esse
quesito.
6.6.2 Respeito e cumprimento dos direitos trabalhistas
Tabela 23 - Respeito e cumprimento dos direitos trabalhistas
Opedes de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
18
31
7
1
0
57

Freq. Abs Acum
18
49
56
57
57

Freq. Rei
32%
54%
12%
2%
0%
100%

Freq. Rel.Acum.
32%
86%
98%
100%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 26: Respeito e cumprimento dos direitos trabalhistas
Nesse quesito o resultado obtido junto aos entrevistados demonstra que 54% dos
respondentes estão satisfeitos e 32% se consideram muito satisfeito com relação ao
cumprimento dos direitos trabalhistas por parte da empresa. Esse resultado se dá em função
da empresa não possuir nenhum registro de atraso de pagamentos salariais, de impostos, de
pagamentos de férias e de repasse de contribuição sindicais.
6.6.3 Liberdade de expressão

Tabela 24 -Liberdade de expressão
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
12
20
22
1
2

57

Freq. Abs Acum
12
32
54
55
57

Freq. Rei
21%
35%
38%
2%
4%

Freq. Rel.Acum.
21%
56%
94%
96%
100%

100%

Fonte: Dados primirios
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Fonte: Dados primários

Figura 27: Liberdade de expressão
Uma parcela significativa dos entrevistados 38%, diz estar razoavelmente satisfeita
com a liberdade de expressão no ambiente de trabalho. A liberdade de expressão é ponto
fundamental para a promoção no ambiente de trabalho de qualidade de vida. Sem ela, pode
existir por parte dos trabalhadores certos desconfortos e insegurança, o que pode gerar
insatisfação para os mesmos.
Em contra partida, 21% dizem estar muito satisfeito e 35% satisfeitos com o direito
a liberdade de expressão na organização.
6.7 TRABALHO E ESPAÇO TOTAL
6.7.1 Jornada de trabalho

Tabela 25 -Jornada de trabalho
Ojnbes de Resp.

Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito

Total

Freg, Absoluta
6
33
10
6
2
57

Freq. Abs Acum
6
39
49
55
57

Freq. Rei
110/o

Freq. Rel.Acurn.
11%

57%
17%
11%
4%
100%

68%
85%
96%
100%

Fonte: Dados primaries
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Fonte: Dados primários

Figura 28: Jornada de trabalho
A grande maioria dos respondentes, 57%, dizem estarem satisfeitos com a jornada
de trabalho, pois a mesma propicia tempo para o lazer, para a família e para outras atividades
como estudo. Dos entrevistados, 11% se consideram insatisfeitos e 17% razoavelmente
satisfeitos. Esse resultado se dá pelo fato, dos mesmos exercerem atividades após o horário de
expediente para poderem colocar o trabalho em dia.

6.8 RELEVÂNCIA SOCIAL

6.8.1 Imagem da empresa perante a sociedade

Tabela 26 -Imagem da empresa perante a sociedade
OpOes de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito

Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Frey Rei Acum

18
36
3
0
0
57

18
54
57
57
57

32%
63%
5%
0%
0%

95%
100%
100%
100%

100%

Fonte: Dados primários

84

Imagem da empresa perante a sociedade

32%

63%

• Muito satisfeito • Satisfeito O Razoavelmente satisfeito

O Insatisfeito II Muito Insatisfeito

Fonte: Dados primários

Figura 29: Imagem da empresa perante a sociedade
Junto

a

tabulação se pode observar que quase 100% dos respondentes estão

satisfeitos ou muito satisfeitos com a imagem da organização perante a sociedade. O resultado
elevado se deve aos incentivos esportivos a equipes renomadas no esporte catarinense, ao
auxilio a entidades carentes e a cultura da região da grade Florianópolis.

6.8.2 Responsabilidade social perante a sociedade
Tabela 27 -Responsabilidade social perante a sociedade
Opções de Resp.

Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito

Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rei

Freq. Rel.Acum.

18
31
8
0

18
49
57
57

32%
54%
14%
0%

32%
86%
100%
100%

57

0%

0

57

100%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 30: Responsabilidade social perante a sociedade
Na avaliação de 54% dos entrevistados, os mesmos estão satisfeitos com

o papel

que a empresa presta junto a sociedade corn relação à responsabilidade social. Outros 32% se
manifestam também positivamente, e 14% demonstram parcialidade, dizendo estarem
razoavelmente satisfeitos com as ações de responsabilidade perante a sociedade.
6.9 REMUNERAÇÃO

6.9.1 Adequação da remuneração
Tabela 28 - Adequação da remuneração
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
2
22
23
8
2
57

Freq. Abs Acum
2
24
47
55
57

Freq. Rei
4%
39%
39%
14%
4%
100%

Freq. Rel.Acurn.
4%
43%
82%
96%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 31: Adequação da remuneração
Nesse quesito, percebe-se uma equidade entre duas situações distintas, tanto

o

número de respondentes satisfeitos e razoavelmente satisfeitos apresenta o mesmo percentual
39%, assim como, o muito de trabalhadores satisfeitos e muito insatisfeitos 4%. Mas no
contexto geral pode se dizer que o índice de insatisfeitos se destaca, pois a soma totaliza em
57%. contra 43% dos que estão satisfeitos.

6.9.2 Adequação da remuneração comparando com o mercado
Tabela 29 -Adequação da remuneração comparando com o mercado
Opções de Reap.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
4
22
22
8
1
57

Freq. Abs Mum
4
26
48
56
57

Freq. Rei
7%
38%
39%
14%
2%
100%

Freq. Rel.Acum
7%
45%
84%
98%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 32: Adequação da remuneração comparando com o mercado
Considerando o tópico remuneração comparado ao mercado como a (mica opção de
permanência na empresa em estudo, percebe-se que apenas 7% dos entrevistados

se

consideram muito satisfeitos. Reforçando a análise, conclui-se que a maioria, 55% dos
respondentes consideram sua remuneração com índice inferior ao satisfeito.
6.9.3 Política de remuneração variável

Tabela 30: Política de remuneração Variável
Opções de Resp.

Sim
Não
Total

Freq. Absoluta

Freq. Abs Acum

Freq. Rd

Freq. Rel.Acum.

45
12
57

45
57

79%
21%
100%

79%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 33: Política de remuneração Variável
De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que a empresa aplica dois tipos de

remuneração: variável e fixa, onde, 79% está enquadrado no perfil de remuneração variável, a
qual abrange premiações, comissões conforme metas alcançadas. Enquanto que 21% recebe
apenas o salário permanente.

6.9.4 A influência da política de remuneração variável no desempenho
Tabela 31 -A influência da política de remuneração variável no desempenho
Opções de Resp.
Sim
NA°
Total

Freq. Absoluta
46
11
57

Freq. Abs Acorn
46
57

Freq. Rei
81%
19%
100%

Freq. Rel.Acum.
81%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 34: A influência da política de remuneração variável no desempenho
De acordo com o questionamento anterior, percebe-se que 81% dos entrevistados
podem apresentar resultados muito superiores aos que vem realizando atualmente, pois
afirmam que a política de remuneração variável tem grande influência em seu desempenho.

6.9.5 Beneficios oferecidos pela empresa

Tabela 32 -Beneficios oferecidos pela empresa
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
8
33
13
2
1
57

Freq. Abs Acum
8
41
54
56
57

Freq. Rei
14%
57%
23%
4%
2%
100%

Freq. Rel.Acum.
14%
71%
94%
98%
100%

Fonte: Dados primários
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Figura 35: Benefícios oferecidos pela empresa
Dentre os beneficios ofertados pela empresa, 71%, dizem estar satisfeitos. Apenas
6% se enquadram como insatisfeitos ou muito insatisfeitos.
6.9.6 Beneficios oferecidos pela empresa em relação à outras empresas

Tabela 33 -Benefícios oferecidos pela empresa em relação à outra empresa
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito

Muito insatisfeito
Total

Freq. Absoluta

Freq , Abs Aeum

Freq. Rei

Freq. Rel.Aeum.

9
34
13
()
1
57

9
43
56
56
57

16%
590/0
23%
0%
2%
100%

16%
75%
98%
98%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 36: Benefícios oferecidos pela empresa em relação A outras empresas
Correlacionando as questões 33 e 32, reafirma-se um elevado índice 75% de
satisfação por parte dos trabalhadores relacionados aos beneficios ofertados pela organização
em relação ao mercado, tais como, vale alimentação, vale transporte, assistência médica e
odontológicos e incentivos educacionais.
6.10 LIDERANÇA
6.10.1 Respeito e valorização pelo desempenho

Tabela 34 -Respeito e valorização pelo desempenho
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
8
29
16
2
2
57

Freq. Abs Acum
8
37
53
55
57

Freq. Rei
14%
50%
28%
4%
40/0
100%

Freq. Rel.Acum.
14%
64%
92%
96%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 37: Respeito e valorização pelo desempenho
Entre os entrevistados 64%, consideram a liderança satisfatória, apenas 8% avaliam
a possibilidade de melhorias quanto ao respeito

e valorização pelo desempenho do

trabalhador.

6.10.2 Prática de feedback por parte da liderança

Tabela 35 -Prática de feedback por parte da liderança
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito

Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
6
13
21
5
2
57

Freq. Abs Acum
6
29
50
55
57

Freq. Rei
H%
39%
37%
9%
4%
100%

Freq. Rel.Acunt
11%
50%
87%
96%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 38: Pratica de feedback por parte da liderança
Entre os feedback apresentados pela liderança, 39%, julgam satisfatório. Enquanto
37% demonstram desejo em melhorias quanto as práticas de feedback realizadas. Pode-se
afirmar também. que apenas uma minoria de 11% consideram muito satisfatória.

6.10.3 Flexibilidade, mudança e inovação por parte da liderança
Tabela 36 -Flexibilidade, mudança e inovação por parte da liderança.
°Wes de Resp,
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
7
32
1,6
2
0
57

Freq. Abs Mum
7
39
55
57
57

freq. Rei
1 2%
56%
28%
4%
0%
100%

Freq. Rel.Mum
12%
68%
96°0
100%
100%

Fonte: Dados primários
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Fonte: Dados primários

Figura 39: Flexibilidade, mudança e inovação por parte da liderança
Realizando um paralelo entre a questão 36 e 35, pode-se reafirmar a satisfação por
parte dos colaboradores em relação aos seus lideres, pois se tratando de flexibilidade,
mudança e inovação, a liderança obteve um índice de satisfação de 56%, contra 4% de
insatisfeitos.

6.10.4 Facilidade de aproximação

e expressão com a liderança

Tabela 37 -Facilidade de aproximação e expressão com a liderança
Opções de Resp.
Muito Satisfeito
Satisfeito
Razoavelmente Satisfeito
Insatisfeito
Muito Insatisfeito
Total

Freq. Absoluta
11
31
10
3
2

57

Freq. Abs Acum
11
42
52
55
57

Freq. Rei
t9%
54%
18%
5%
4%
100%

Freq. Rel.Acum.
19%
73%
91%
96%
100%

Fonte: Dados primários

95

Facilidade de aproximação e expressão com a liderança

54%

•

Muito Satisfeito • Satisfeito O Ranawlmente Satisfeito O Insatisfeito • Muito Insatisfeito
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Figura 40: Facilidade de aproximação e expressão com a liderança
0 resultado obtido, nesta análise, vem reforçar os resultados apresentados na avaliação
das figuras 36 e 35, tomando seus lideres muito bem aceitos pelos seus subordinados, uma
vez que a facilidade de aproximação e expressão obteve um percentual significativo de 54%
de satisfeitos, seguido de 19% de muito satisfeitos. Onde apenas 9% se enquadram no roll dos
insatisfeitos.

6.10.5 Características julgadas como mais importante pelos trabalhadores
Tabela 38 -Características julgadas como mais importante pelos Trabalhadores
Ambiente de trabalho Uso de habilidades
9
7
7
3
6
5
8
8
4
57

4
8
9
7
5
9
8
4
3
57

Freq.
Crescimento Integração Constitucio Trabalho e Relevância
Remuneração Liderança Abs.
e segurança
social
nalismo
espaço total
social
Acum
14
5
3
3
6
8
57
5
7
8
2
7
I
4
57
13
4
9
4
8
2
8
6
57
6
9
6
2
1
10
57
13
8
6
3
10
5
7
7
57
6
4
9
9
6
2
7
57
2
6
7
I 1
5
5
5
57
5
4
10
10
2
13
1
57
2
1
7
6
23
2
9
57
57
57
57
57
57
57
57

Fonte de Dados primários
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Caracteristicas apontadas pelo grau de importancia na promocao de QVIr pelos
trabalhadores
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Gráfico 41: Características julgadas como mais importante pelos Trabalhadores
Dos aspectos questionados junto aos entrevistados, pode-se observar que

o

crescimento e a segurança no emprego foram apontados como os fatores mais importante na
visão dos mesmos com 24%, pois, partem do pressuposto que é através destes que esta
condicionada a qualidade de vida. Em seguida 16% percebem que o ambiente de trabalho é
fundamental para a promoção de QVT. Para os respondentes a remuneração também possui
grau de importância relativamente alto onde 14% apontaram esse quesito ocupando o terceiro
lugar no julgamento da maioria.
Logo sem seguida os respondentes apontaram em 4 0 lugar na escala de importancia
para a promoção de QVT a relevância social.Empatados estão a liderança , e a integração
social com 9% Em 7° lugar foi identificado o uso de habilidades.
Ocupando o Ultimo lugar foram citados os quesitos constitucionalismo juntamente
com trabalho e espaço total ambos com 5%.

6.11 ANALISE COMPARATIVA E SUGESTÕES DE MELHORIAS QUANDO AS
PRATICAS EXISTENTES NA EMPRESA

Em face as respostas dadas pelos funcionários, pelo resultado da entrevista com a
coalizão dominante e pelos fundamentos teóricos, é possível recomendar açdes aos dirigentes
da Pauta, afim de que possam incrementar a qualidade de vida no trabalho.
0 modelo de Walton tem por objetivo possibilitar a mensuração de qualidade de
vida através de oito categorias, julgadas pelo autor como essenciais ao processo de qualidade
de vida no trabalho.
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A primeira categoria apontada por Walton, como indicador de qualidade de vida no
trabalho está relacionada à compensação justa e adequada praticada pela organização. Nela
foram levantados os pontos quanto à adequação da remuneração praticada pela empresa
comparada com o mercado externo, a questão da importância da prática de políticas de
remuneração variável e sua influencia no desempenho do trabalho, os beneficios ofertados
pela empresa se estão condizentes com o esperado pelos trabalhadores.
Na abordagem junto aos trabalhadores da Pauta, foi identificado que existe por parte
dos mesmos insatisfação com relação A compensação. De acordo com o relatado e o
observado, os salários pagos pela empresa deixam a desejar quando comparados com o
mercado externo. Há também um descontentamento pela questão da equidade interna, onde
alguns trabalhadores percebem que são desfavorecidos pelo tempo de casa, embora possuam
outros requisitos mais importantes como escolaridade na visão dos mesmos. A coalizão
dominante da empresa demonstra conhecer essa insatisfação dos trabalhadores, mas conforme
apontado na pesquisa, diz ser complicado satisfazer a todos. Através do relatado acredita-se
ser possível desenvolver um sistema de remuneração que contemple o reconhecimento
profissional, ou seja, que recompense o trabalhador por meio do desempenho profissional,
através de premiações variáveis para todos os departamentos de forma igualitária, já que
existe esse tipo de premiação para alguns departamentos, o que atualmente é fator
desmotivante para aqueles que conhecem o privilégio concedido a alguns trabalhadores.
A segunda categoria apresentada por Walton, diz respeito ao ambiente de trabalho, o
qual aborda as condições fisicas, carga horária e a segurança patrimonial oferecida pela
empresa.
Na percepção da gerência de recursos humanos, a organização depois de ter passado
por uma reestruturação do Layout julga estar adequada As necessidades humanas para a
execução das atividades funcionais. No entanto, os trabalhadores de estocagem encontram-se
insatisfeitos, pois o ambiente é ausente de circuito adequado de ventilação o que dificulta a
execução das tarefas, podendo acarretar possíveis problemas de saúde aos trabalhadores do
respectivo ambiente. Outra característica importante diretamente relacionada aos produtos
estocados é a possibilidade de oxidação de alguns deles, decorrente do possível excesso de
umidade no ambiente comprometendo desta forma a vida útil dos mesmos.
Sendo assim, propõe-se a instalação de alguns exaustores ao longo do departamento
de estocagem, a implantação de um termômetro visando medir a temperatura ambiente e um
desumidificador, a fim de reduzir a umidade excessiva do local de trabalho.
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De acordo com o autor mencionado, no que tange ao uso e desenvolvimento de
capacidades, sendo esta a terceira categoria apontada, os funcionários da empresa destacam
como inadequado A oportunidade de utilização de competências e os fatores que interferem
negativamente na produtividade, pois em função das atuais normativas os trabalhadores se
sentem privados de aplicarem seus conhecimentos e experiências já adquiridas. Na visão da
empresa as normas tendem a favorecer o andamento da atividade tomando os processos
igualitários em todos os setores da Pauta.
Como proposta, sugere-se a criação de um projeto que possibilite maior autonomia
por parte dos trabalhadores, visto que além de motivá-los poderá acelerar o processo que
muitas vezes é prolongado em função da falta de autonomia. Essa burocracia percebida na
empresa e gut gera um descontentamento para uma parcela dos que lá atuam, ocorre muitas

vezes por questões de organização, como a norma ISO 9000, seu intuito é a melhoria
constante, mas promove também uma reação negativa, o que di fi culta o andamento das
atividades em função da normatização da empresa.
Baseado no resultado da pesquisa três fatores perante aos funcionários tiveram

relevância negativa: oportunidade de crescimento profissional, oportunidade de capacitação e
perspectiva salarial. 0 descontentamento relacionado ao crescimento profissional se dá pd.()
fato da organização não possuir um planejamento estruturado de cargos e salários, o que causa
descontentamento e insegurança por parte dos trabalhadores.
Para que a insatisfação relacionada aos aspectos citados possa ser corrigida, a Pauta
deve investir em um plano de carreira e uma política salarial dirigida a todos os
colaboradores, que venha tomar possível ao trabalhador organizar sua escala de progresso,
planos de carreira e financeiro de acordo com seus objetivos junto A organização.
Das categorias de QVT apontadas por Walton e aplicadas junto aos colaboradores da
Pauta, quanto ao trabalho e espaço total, constatou-se que existe uma desconformidade entre o
relatado pela gerência de recursos humanos e o averiguado junto aos colaboradores, em que
uma parcela aponta estar insatisfeita devido a sobrecarga de trabalho consumindo mais tempo
que o estabelecido pela constituição trabalhista.
Com base nos resultados obtidos entre a entrevista, o questionário e o teórico,
sugere-se que a Pauta desenvolva um projeto que tome viável um banco de horas para aqueles
que necessitam estar na empresa após As 8:30 horas de serviço que permita aos mesmos
espaço para o lazer, para a família e para outras atividades.
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Para Walton a quinta categoria apontada como fundamental para a promoção de
qualidade de vida no trabalho, está relacionada à integração social do trabalhador na
organização. Identificou-se junto aos colaboradores os indicadores: respeito à individualidade
entre colegas, o trabalho em equipe e a cooperação entre os mesmos. Para uma parcela
minoritária dos entrevistados há um descontentamento dos aspectos citados. Mesmo a

organização possuindo um ambiente de trabalho adequado para a promoção da integração e
cooperação entre os trabalhadores, pode-se observar que os incentivos promovidos pela
organização, não atingem a todos devido à falta de um planejamento de integração social. A
diretora de recursos humanos relatou que existe por parte da organização investimentos em
ações que promovem a integração dos mesmos e por conseqüência a cooperação, segundo a
diretora, a integração ocorre a partir do momento que o trabalhador recém contratado inicia
suas atividades na empresa, sendo este apresentado a todos os demais.
Constatou-se que a empresa já oferece aos seus colaboradores uma confraternização
de final de ano. Como complemento para a integração social, pode-se mencionar a
comemoração mensal dos aniversariantes do respectivo mês. Sugerem-se também, campanhas
semestrais subdividindo os colaboradores em equipes, visando arrecadação de donativos que
possam ser distribuídos para o instituto Santa Maria, o qual a organização já apóia. Outra
possibilidade é a criação de uma semana desportiva com diversos jogos, buscando a
integração baseada no comprometimento, com os resultados dos jogos. Uma nova opção seria
através de um levantamento identificar todas as funções existentes na empresa e, promover o
dia do profissional.
O constitucionalismo é a sétima categoria apontada por Walton para a promoção de
QVT. É através dele que fica assegurado os diretos e obrigações dos trabalhadores no
mercado de trabalho. Através da pesquisa, identificou-se que uma parcela dos trabalhadores
não se encontra satisfeito, pois alguns aspectos como o direito a férias uma vez ao ano no
período de trinta dias não é liberado pela empresa integralmente, e sim apenas vinte dias, onde
na sua maioria são concedidas quando muito próximo do vencimento da segunda, tornando
desta forma, um período muito longo e desgastante.
Para que não ocorra esse tipo de insatisfação, sugere-se que a organização busque
um planejamento que permita aos mesmos gozarem de trinta dias, disponibilizando a opção
de vinte dias, conforme o definido pela CLT apenas aos interessados e não como uma
obrigação.

no contrato de trabalho definido pela empresa, a carga horária dos
trabalhadores é de 42,5 horas semanais. Todavia percebe-se que na prática existe uma
Conforme consta
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divergência entre o estipulado e o executado, pois em função da sobrecarga muitas vezes os

trabalhadores excedem sua jornada diária visando à conclusão da tarefa. Essas horas
excedentes não são contabilizadas como renda, hora extra ou banco de horas. Diante desta
situação, propõe-se o pagamento integral das horas extras ou a implantação de um banco de

horas, no qual poderá ser definido um teto máximo por colaborador, este teto poderá ser
dividido em horas de lazer e remuneração proporcionando satisfação e maior poder aquisitivo.
O último aspecto abordado por Walton para a promoção de QVT, está relacionado a
imagem da empresa e a sua responsabilidade social perante a sociedade. Considerando as
ações promovidas pela organização no âmbito geral, pode-se afirmar que apesar das possíveis
melhorias que possam ocorrer, a Pauta tem por parte dos seus trabalhadores elevado índice de
satisfação em relação a imagem da empresa perante a sociedade.
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7 CONCLUSÕES

Verificam-se, no presente capitulo, as conclusões finais da presente pesquisa, assim

como, algumas recomendações.
7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho é um instrumento muito útil para se
conhecer os sentimentos e percepções dos trabalhadores a respeito da empresa para qual
prestam serviços. Ela auxilia a organização indicando aonde está acertando ou errando perante
a promoção de Qualidade de Vida no Trabalho para os seus funcionários.
Retornando ao objetivo da pesquisa, ou seja, o de verificar, segundo a percepção dos
seus colaboradores o grau de satisfação dos mesmos quanta à qualidade de vida no trabalho
proporcionada pela empresa, apresentam-se algumas conclusões.
A abordagem de qualidade de vida no trabalho constitui uma questão importante
para a organização pesquisada, quando buscam investir em ações de melhorias que promovam
a sensação de bem estar, saúde e segurança no ambiente de trabalho. Em contrapartida, os
pesquisados evidenciaram e, conforme constatado, que existem estímulos que vão de encontro
aos

interesses

dos mesmos, porém, em alguns quesitos

identificou-se

algumas

desconformidades com o que é percebido pela coalizão dominante.

Constatou-se, que a empresa deixa claro aos seus funcionários qual o seu objetivo e
que possui regas e procedimentos bem definidos e que devem ser seguidos. Foi evidenciado

também, ser uma empresa altamente burocrática na realização de suas atividades.
Em relação ao ambiente fisico de trabalho, trata-se de uma empresa com espaço
fisico adequado ao seu número de funcionários. Que demonstra preocupação com a segurança

de seu interior por ser equipada com os devidos materiais contra acidentes, realizando
revisões e investimentos periódicos. Também, possui um ambiente limpo, iluminado, conta
com um sistema de refrigeração adequado a saúde humana para a grande maioria dos

trabalhadores, todavia, deixa a desejar no departamento de estocagem, onde foi percebido
defasagem no sistema de ventilação. As ferramentas de trabalho são adequadas e permitem

um bom desempenho por parte dos mesmos.
Ern relação à jornada de trabalho, a coalizão dominante acredita que as 8:30 horas
diárias de serviços estão adequadas, na pratica observou-se existir uma parcela da organização

que devido à sobrecarga de trabalho necessita ultrapassar constantemente essas horas
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estipuladas, e que, para alguns, o valor não é repassado em horas extras nem tão pouco em
possíveis folgas.

Tratando-se da remuneração e beneficios, trata-se de uma empresa que de acordo
com os trabalhadores, deixa a desejar na questão da adequação da remuneração, em
contrapartida, oferece beneficios que se sobressaem quando comparados com o mercado, o
que é constatado pela coalizão dominante.
A empresa investe recursos financeiros na capacitação do seu quadro de
trabalhadores, o que de fato é visto com bons olhos pelos mesmos, entretanto, foi identificado
junto aos trabalhadores um certo descontentamento com relação ao uso e desenvolvimento de
suas capacidades profissionais. Não há no entendimento de uma parcela, incentivos que
justifiquem um maior contentamento por parte dos mesmos, já que se trata de urna empresa
corn normas de condutas para os cargos. Em função do resultado obtido, pode-se dizer que
uma parcela dos trabalhadores possui certa insatisfação em relação ao crescimento
profissional, devido à organização não possuir um planejamento formal de cargos e salários,
que venha proporcionar aos mesmos conhecimento claro de suas chances relacionadas ao
crescimento profissional e financeiro junto a organização.
Conforme constatado, os pesquisados apontam como ponto positivo, a integração e
cooperação entre as pessoas no ambiente de trabalho. Muitos resultados positivos são em
função da integração proporcionada pela empresa. Os colaboradores possuem um senso
comunitário e buscam objetivos em comum, além disso, o trabalho em equipe é percebido
corno fator fundamental para o desenvolvimento profissional e por conseqüência para
promover motivação no ambiente.
A busca da qualidade de vida no trabalho é representada pela humanização, pelo
e

respeito entre as pessoas, pelas constantes melhorias nas relações entre superiores

subordinados, pelo trabalho em equipe e pelo reconhecimento profissional do indivíduo no
seu trabalho. Percebe-se que na empresa estudada os trabalhadores estão satisfeitos com a
liderança de seus superiores, onde os mesmos possuem livre acesso para tirarem dúvidas,
fazerem criticas e sugestões de melhorias.
Ao analisar a percepção dos pesquisados acerca das dimensões que caracterizam a
qualidade de vida no trabalho, conclui-se que esses possuem uma visão clara do que

necessitam para que possam ter mais satisfação no trabalho e desenvolver melhor suas
atividades diárias.
Finalizando, a organização possui muitas características que vão ao encontro com as
premissas de QVT e, por trata-se da satisfação de pessoas e da complexidade do tema, as
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percepções e motivações são distintas por indivíduo, onde em diversos quesitos foi

diagnosticado que o que prevalece é a satisfação quanto As praticas de qualidade de vida no
trabalho proporcionada pela empresa estudada para os trabalhadores.
7.2 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

Para futuras pesquisas ligadas A área de Recursos Humanos, mas precisamente no que
tange A Qualidade de Vida no Trabalho, recomenda-se a complementação desse trabalho
ampliando, se possível as demais filiais da empresa Pauta Equipamentos e Serviços Ltda. A
partir desta pesquisa, pode-se desenvolver outros trabalhos na empresa, para que ocorram
contribuições e melhorias nas demais filiais.

Sugere-se também, novos estudos e investigações acerca do tema plano de cargos e
salários.
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QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS COLABORADORES DA EMPRESA PAUTA
EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA

O questionário a seguir, tem por finalidade reunir dados para fins acadêmicos de trabalho de
conclusão de curso, objetivando junto aos colaboradores da Pauta identificar fatores que

venham de encontro com as premissas de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho).
1 Qual a sua profissão?
( ) vendedor
( ) Comprador
( ) gerente
( ) analista de crédito

Outros
2 Há quanto tempo você trabalha na Pauta?
( ) Menos de 01 ano
( ) De 1 a menos de 3 anos
( ) De 3 a menos de 5 anos
( ) De 5 a menos de 7 anos
( ) De 7 a menos de 9 anos
( ) De 9 a mais anos
3 - Qual o seu sexo?
( ) Masculino ( ) Feminino
4 - Qual a sua faixa etária?
( ) Menos de 20 anos
( ) De 20 anos a menos de 25 anos
( ) De 25 anos a menos de 30 anos
( ) De 30 anos a menos de 35 anos
( ) De 35 anos a menos de 40 anos
( ) De 40 a mais anos
5 - Qual o seu grau de escolaridade?
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( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
( ) Pós-graduação

6 - Ambiente de Trabalho

—

Em relação As condições fisicas, os equipamentos e os materiais

que são disponibilizados para que você realize o seu trabalho, você esta?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito

7 — Em relação aa carga horária de trabalho para o desempenho das suas funções, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

8 - Considere o nível de segurança patrimonial (vigilância etc.) oferecido pela Pauta, você
está?

( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

9 - Uso de Habilidades - Considere a liberdade para tomada de decisões no local de trabalho,
você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
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10— Em relação à oportunidade de utilização de suas competências, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
11 - Considere o nível de informações relevantes para o desempenho do seu trabalho, você

está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
12 - De que forma você toma conhecimento das decisões estratégicas, procedimentos

operacionais e administrativos da Pauta relevantes para o desempenho do seu trabalho?
( ) Através de informações disponíveis na rede interna
( ) Através de superiores
( ) De maneira informal
( ) Não tomo conhecimento
13 - Dos fatores abaixo, qual mais interfere negativamente na sua produtividade?
( ) Falta de informação
( ) Falta de treinamento
( ) Condições fisicas de trabalho
( ) sobrecarga de trabalho

Outros
14 - Dos fatores abaixo, qual mais interfere positivamente na sua produtividade?
( ) Acesso a informação
( ) Treinamento
( ) Condições fisicas de trabalho
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( ) Carga horária compatível com a função desempenhada
Outros

15 - Crescimento e Segurança Com relação as oportunidades de crescimento profissional na

Pauta, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

16 Em relação as oportunidades de capacitação, oferecidas pela Pauta, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

17- Dentre as alternativas abaixo, qual delas mais influencia no seu crescimento profissional

/funcional?
( ) Capacitação Técnica.
( ) Experiência profissional
( ) Tempo de casa
( ) Grau de instrução

Outros
18 - Considere a segurança no emprego, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
19 - Em relação a perspectiva de avanço salarial na Pauta, você esta?

H.2

( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

20- Integração Social - Considere o trabalho em equipe e a cooperação entre os colegas de

trabalho, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito

( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
21 — Em relação o respeito à individualidade entre os colegas de trabalho, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

22 - Constitucionalismo

-

Considere se as normas e as regras internas deixam claros os

direitos e deveres do colaborador?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
23 - Considere o respeito e o cumprimento, por parte da Pauta, dos direitos trabalhistas, você
está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
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( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
24 - Em relação a liberdade de expressão na Pauta, você está?

( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

25 - Trahallho e Espaço Total Considere se a jornada de trabalho proporciona tempo para o
-

lazer e para a família, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

26- Relevância Social

—

Em relação à imagem da Pauta perante a sociedade, você está?

( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
27 - Considere a responsabilidade social da Pauta perante a sociedade, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

Levando em consideração a adequação da remuneração ao trabalho que
você realiza na Pauta, você está?

28- Remuneração

—
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( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
29 — Em relação à adequação da sua remuneração comparada A remuneração praticada pelo

mercado para a mesma função, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
30 — Na sua opinião a empresa trabalha com políticas de remuneração variável?
( ) Sim
( )Não
31- Voce considera que a política de remuneração variável pode influenciar no seu
desempenho?
( ) Sim
( )1\lao

32 — Considere a carteira de Beneficios oferecida pela Pauta, você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito

( ) Muito Insatisfeito
33 — Em relação a carteira de Beneficios oferecida pela Pauta em relação a outras empresas,

você está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
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( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito

34- Liderança: Para avaliar o fator Liderança você deve considerar o Diretor da Unidade.
Considere o respeito e a valorização pelo seu desempenho, por parte da liderança, você esta?

( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
35 — Considere a sua satisfação com relação a prática de feedback por parte da liderança, você
está?
( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
36 — Em relação a sua satisfação com relação à flexibilidade a mudanças e a inovações, por
parte da liderança, você esta?

( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
37-Considere a facilidade em se aproximar e falar com a liderança, você está?

( ) Muito Satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Razoavelmente Satisfeito
( ) Insatisfeito
( ) Muito Insatisfeito
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38. Enumere por ordem de importância de 1 a 9 as características que você julga que a

empresa deve possuir, sendo que 9 = a mais importante; 8 = a segunda mais importante;
assim por diante, até 11. = a menos importante:
Atenção: Não repita o mesmo número em nenhum parêntese:
( ) AMBIENTE DE TRABALHO: condições fisicas, os equipamentos e os materiais que

são disponibilizados para que você realize o seu trabalho.
( )USO DE HABILIDADES: liberdade para tomada de decisões no local de trabalho, a
oportunidade de utilização de suas competências.
O CRESCIMENTO E SEGURANÇA: oportunidade de crescimento profissional e
segurança no emprego.
( ) INTEGRAÇÃO SOCIAL: trabalho em equipe, a cooperação, respeito à individualidade
entre os colegas de trabalho.
( ) CONSTITUCIONALISMO: estabelecimento e cumprimento de normas e regras
demarcando seus direitos e deveres na Pauta, incluindo o cumprimento aos direitos
trabalhistas.
( ) TRABALHO E ESPAÇO TOTAL: adoção de jornadas de trabalho que possibilitem
tempo para o lazer e para a família.
( ) RELEVÂNCIA SOCIAL: imagem externa da Pauta.
( ) REMUNERAÇÃO: de acordo com o trabalho que você realiza na Pauta e com o mercado
de trabalho. Beneficios.
( ) LIDERANÇA: valorização e reconhecimento do desempenho. Flexibilidade, inovação,
prática de feedback, bem como, facilidade de aproximação.
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A COALIZÃO DOMINATE DA PAUTA
EQUIPAMENTO E SERVIÇOS LTDA

Sra. Mirian Aguiar, gerente de recursos humanos da empresa Pauta.
1.0 que você entende por qualidade de vida no trabalho?
2. Na sua percepção a Pauta propicia QVT para os seus colaboradores?
3 Quais as ações promovidas pela Pauta que visam promover e satisfazer seu quadro de

funcionários com relação a QTV?
4.Quais são os objetivos das Pauta quando adota ações de QVT?
5. Na sua percepção os funcionários estão satisfeitos com as ações promovidas pela empresa

quanto a esses aspectos? Pq?
6 De quem é a iniciativa para implantar as ações?
7.Qual a intensidade do comprometimento da alta administração com a qualidade de vida dos

trabalhadores?
8 Os investimentos nas ações são significativos? No que a empresa mais investe e pq?
9 As ações promovidas visam atender a todos? Como ocorre esse planejamento?
11 Existe por parte da empresa algum parâmetro de avaliação que vise medir a satisfação dos
colaboradores quanto as práticas?
12.Qual a periodicidade da avaliação? É sempre igual? Tem ou teve variações?
13 Porque foi definida com essa periodicidade?

14.Quando há insatisfação das ações promovidas por parte dos trabalhadores, a empresa toma
algum tipo de ação conetiva? Quais? É acompanhado o resultado?
15 .Quais são os instrumentos motivacionais utilizados (se existem)? É para todos?
16.Como reagem os empregados quando há mudanças? Qual o índice de resistência?
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