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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as políticas de Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) em uma organização financeira, relacionada aos fatores que 
propiciam o bem-estar. A pesquisa bibliográfica evidenciou: a história e evolução do 
tema, conceituações, fatores psicossociais, QVT e bem-estar e uma visão de QVT 
nas sociedades contemporâneas. Para o alcance dos objetivos, foi feita uma 
pesquisa qualitativa, através de entrevistas semi-estruturadas em uma organização 
financeira sediada no Distrito Federal. A pesquisa foi feita com 12 funcionários, 
incluindo os gestores que viabilizam o programa. Foi identificado o funcionamento do 
PQVT da empresa, a percepção de qualidade pelos funcionários e o relacionamento 
indivíduo-empresa no que diz respeito à satisfação e bem-estar. Verificou-se que 
ainda há uma distância entre as políticas de QVT e a propagação do sentimento de 
bem-estar entre os funcionários. Este trabalho poderá contribuir para a discussão 
das questões relativas ao tema Qualidade de Vida no Trabalho e demonstração de 
aspectos que precisam ser destacados na organização, o que pode provocar uma 
reflexão dos gestores que viabilizam o projeto, especialmente no que diz respeito à 
implantação adequada dessas políticas.  
 
Palavras-chave: 1. Qualidade de Vida no Trabalho. 2. Programas de 
QVT. 3. Bem-estar. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente as organizações vivem em um ambiente globalizado e competitivo 

e a busca por resultados torna-se cada vez mais desafiadora. Isto exige cada vez 

mais dos trabalhadores a capacidade de suportar cobranças e viver constantemente 

sob pressão. Por outro lado, as organizações veem a necessidade de investir em 

programas de qualidade de vida no trabalho (QVT), visando, assim, uma melhora no 

bem-estar dos funcionários, de sua capacidade produtiva e, consequentemente, de 

seus resultados.  

Mas foi a partir dos estudos de Elton Mayo (1927 apud VASCONCELOS, 

2001), que se percebeu que o indivíduo influenciava de maneira direta a 

produtividade da organização e que suas emoções comprometiam seu rendimento, 

assim como sua percepção de qualidade de vida no trabalho. 

A literatura tem mostrado que esse é um assunto que vem sido discutido ao 

longo do tempo, até hoje: 

 

“Esse assunto tem atraído a atenção de estudiosos e 

empresários, visto que passou a representar, 

respectivamente, uma possibilidade de resgate da 

discussão sobre o sentido do trabalho humano e o 

reconhecimento do saber do trabalhador, bem como uma 

ferramenta para auxiliar na alavancagem de ganhos de 

produtividade e competitividade para as empresas.” 

(HONÓRIO; MARQUES, 2001) 

 

As teorias mostram que os ativos intangíveis da organização, como as pessoas 

que a compõem, são considerados os seus mais importantes diferenciais 

competitivos (LIMONGI, 2005). E diante da concorrência crescente no mundo dos 

negócios e das demandas do ambiente de trabalho pela excelência no 

funcionamento de indivíduos, grupos e instituições, as organizações têm-se 

preocupado em valorizar seus empregados e criar as condições necessárias para o 

seu bom desempenho e satisfação.  
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Em termos gerais, sendo as pessoas os ativos mais importantes das 

organizações, supõe-se que as mesmas devem ser valorizadas como tal. Essa ideia 

de qualidade de vida no trabalho é algo essencial para manter a satisfação 

profissional (ROSA; PILATTI, 2006). 

Essa importância do trabalho na vida das pessoas tem sido consistentemente 

apontada na literatura científica (CODO, 1999). Em sua revisão das principais 

funções psicossociais do trabalho, Estramiana (1992 apud PASCHOAL, 2010) 

demonstra que, além de prover os meios necessários para a subsistência humana, o 

trabalho ajuda a definir o status que o indivíduo assume na sociedade e a sua 

própria identidade pessoal, permite a organização do tempo e possibilita o 

enriquecimento das redes de relações sociais. 

Com isso, é importante que haja a preocupação com bem-estar e segurança 

dos indivíduos para assegurar uma maior produtividade e qualidade no trabalho e 

maior satisfação na vida familiar e pessoal. 

Também é importante destacar que para se implantar um programa de 

qualidade de vida em uma organização é importante que a Gestão de Pessoas 

esteja estrategicamente de acordo, e devem seguir alguns pré-requisitos, “como o 

envolvimento da alta administração, o comprometimento de todos no processo, a 

mudança cultural.” (HAAK, 2000, pg. 61) 

Mas acima de tudo, para que haja bem-estar dentro da organização, é 

importante que os funcionários participem ativamente dos programas que buscam 

uma maior qualidade de vida no trabalho. O presente estudo tem como objetivo 

analisar criticamente a política de qualidade de vida de uma organização financeira, 

entendendo até que ponto tais políticas propiciam um maior bem-estar dos 

indivíduos.  

As organizações investem em programas de qualidade de vida no trabalho, 

mas muitas vezes essas políticas podem não atingir a meta esperada: investir numa 

melhor qualidade para os seus empregados. A partir desse contexto, esse estudo 

tem a finalidade de responder à seguinte pergunta: Até que ponto a política de 

qualidade de vida de uma organização financeira propicia um maior bem estar aos 

seus empregados?  

E com a finalidade de responder ao problema inicial, foi criado um objetivo 

geral, que é analisar criticamente à política de qualidade de vida de uma 
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organização financeira. E para o alcance desse objetivo, foram criados quatro 

objetivos específicos:  

 Identificar e analisar os elementos constituintes do programa de qualidade 

de vida da organização;  

 Levantar elementos da qualidade de vida no trabalho que não sejam 

desenvolvidos na organização estudada;  

 Analisar a relação indivíduo-empresa nas organizações contemporâneas; e 

 Verificar fatores que podem levar a um bem-estar no trabalho. 

 Verificar a percepção dos funcionários da organização em relação ao 

programa de qualidade de vida da empresa. 

 

O estudo constitui-se de uma parte introdutória, onde é contextualizado o 

problema e são explicitados os objetivos de sua realização. Logo a seguir, há a 

fundamentação teórica acerca do que vem sendo estudado sobre Qualidade de Vida 

no Trabalho e sua relação com o bem-estar dos empregados, sendo abordada a 

história e a evolução do tema, conceituações, fatores psicossociais, QVT e bem-

estar e uma visão de QVT nas sociedades contemporâneas. A terceira parte trata da 

metodologia utilizada para investigar a relação entre as políticas de QVT da empresa 

e o resultado dessas políticas para os funcionários, e em seguida serão 

apresentados os resultados, com a discussão e a conclusão do trabalho em si. 

Ao abordar questões sobre Qualidade Vida no Trabalho, esse trabalho poderá 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento na área, para a melhoria das 

práticas na organização estudada e para a ampliação do conceito de QVT.  

O setor e a instituição podem perceber, através desse estudo, quão 

importantes são essas políticas que visam o bem-estar dos funcionários, atentando-

se para uma participação realmente ativa desses programas. Traduzindo tais 

benefícios em práticas e políticas cujos resultados poderão ser observados no 

alcance de suas metas. 

Já para a autora, a relevância desse estudo está em divulgar toda a análise 

crítica do programa de QVT dessa organização, a fim de mostrar aos funcionários 

que esse tema é de extrema importância para a produtividade e satisfação pessoal 

com o trabalho.  
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Do ponto de vista científico, o tema QVT precisa ser melhor estudado e 

aplicado, pois ainda está em evolução e é relativamente novo, tendo surgido em 

meados do século XX (HONÓRIO; MARQUES, 2001; LIMONGI, 2005). Esse tema 

abre vertentes de pensamentos em várias linhas, onde Wells (1987 apud HONÓRIO; 

MARQUES, 2011) critica os programas de QVT por serem vazios de conteúdo e 

serem fruto do desespero das empresas em buscar o crescente aumento da 

lucratividade, fazendo com que esses programas não passem de modismos 

gerenciais. E ainda segundo Nadler e Lawer (1983 apud FERNANDES, 1996) veem 

as ferramentas de QVT como panaceia à competição estrangeira, problemas de 

qualidade, baixas taxas de produtividade, problemas de queixas e outros problemas 

organizacionais. 

Esse estudo justifica-se pelas transformações globais, sociais, tecnológicas, 

que consequentemente tem gerado mudanças nas relações de trabalho que se 

estabelece entre as organizações e seus funcionários. Um nível elevado de bem-

estar é vivenciado pelos trabalhadores que expressam satisfação, envolvimento com 

o trabalho e a manutenção de compromisso afetivo com a organização em que 

trabalham. Compreender e participar ativamente dos programas de qualidade de 

vida no trabalho podem gerar experiências prazerosas e saudáveis no ambiente 

organizacional.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesse capítulo será exposto o que tem sido trabalhado em termo de QVT, desde 

tempos antigos até à atualidade, procurando estabelecer relações entre QVT e bem-

estar.  

 

2.1 Qualidade de Vida no Trabalho – História e Evolução 

 

Fernandes e Gutierrez (1998) relatam a experiência brasileira em Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) e experiências inovadoras realizadas em vários países 

desenvolvidos. Segundo os autores, a melhoria da saúde por meio de novas formas 

de organizar o trabalho tem sido objeto de inúmeros artigos e obras publicadas sob 

a denominação de Qualidade de Vida no Trabalho. No Brasil, segundo Limongi 

(2010), o tema tem despertado o interesse de empresários e administradores pela 

contribuição que pode oferecer para a satisfação do empregado e produtividade 

empresarial. 

De fato, a qualidade de vida no trabalho tem sido uma preocupação do homem 

desde o início de sua existência com outros títulos e em outros contextos, mas 

sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na 

execução de sua tarefa (RODRIGUES, 1994). 

Ainda segundo Rodrigues (1999), com outros títulos e em outros contextos, 

mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na 

execução de suas tarefas, a qualidade de vida sempre foi objeto de preocupação da 

humanidade.  

Foi então que surgiram estudos sobre a Qualidade de Vida no Trabalho. E 

segundo Ferreira (2009), o interesse por Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) toma 

impulso após a Primeira Grande Guerra Mundial, quando uma série de fatores 

econômicos, políticos e sociais contribuiu para a necessidade de mudanças na 

forma de tratamento dos trabalhadores. Naquela época, a produtividade dos 

empregados necessitava ser garantida de qualquer modo. As preocupações com 

eles eram muito mais de cunho econômico do que ético. 
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Dessa forma, o século XX se caracterizou por grandes mudanças na história da 

humanidade, e isso se deu devido aos avanços científicos e tecnológicos que 

passaram a fazer parte dos processos produtivos. Antes, exigia-se produtividade 

crescente do trabalhador manual e comportamentos padrões para a realização das 

tarefas, fazendo com que o empregado não tivesse oportunidade de expressar 

criatividade, adquirir novos conhecimentos e se desenvolver profissionalmente 

(DRUCKER, 1999). 

E foi no século XX que muitos pesquisadores contribuíram para o estudo sobre 

a satisfação do indivíduo no trabalho. Entre eles destaca-se Helton Mayo, cujas 

pesquisas são altamente relevantes para o estudo do comportamento humano, da 

motivação dos indivíduos para obtenção das metas organizacionais e da Qualidade 

de Vida do Trabalhador, principalmente a partir das pesquisas e estudos efetuados 

na Western Eletric Company  (Hawthorne, Chicago) no inicio dos anos 20, que 

culminaram com a escola de relações humanas (RODRIGUES, 1999). 

Mas mesmo com a existência de estudos anteriores, Limongi-França (2005) diz 

que os estudos sobre QVT tem origem na década de 1950, vinculados ao 

desenvolvimento da abordagem sócio técnica, que, segundo Chiavenato (2003) é o 

modelo que considera a organização não como um sistema único, mas como um 

todo sistêmico composto de muitos sistemas interdependentes funcionando com um 

objetivo único.  

Esse movimento de pesquisas em QVT teve rápida ascensão no meio 

acadêmico durante as décadas de 1950 e 1960, principalmente nos EUA. Esse 

período é coincidente ao auge do fordismo e ao surgimento dos movimentos 

sindicais, sendo possível que esses movimentos reivindicatórios tenham influenciado 

parte das pesquisas desta área. Junto ao desenvolvimento dos estudos sobre QVT, 

instaura-se uma grave crise econômica mundial, caracterizada pela instabilidade 

financeira, queda da produtividade, aumento da inflação, estagnação econômica e 

agravada ainda pela crise do petróleo na década de 1970, o que fez com que 

houvesse uma redução nos investimentos em estudos de QVT, sendo que o foco 

das empresas passa a ser sua sobrevivência em um cenário totalmente 

desfavorável (LIMONGI-FRANÇA, 2005). 

Entretanto, com o restabelecimento da ordem econômica mundial no fim da 

década de 1970, os estudos sobre QVT são retomados, ganhando força com o 

desenvolvimento, principalmente no Japão, dos Ciclos de Controle de Qualidade, 
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sendo disseminados nas organizações ocidentais objetivando o alcance da 

Qualidade Total e humanização do ambiente de trabalho (LIMONGI-FRANÇA, 

2005).  

E após esse período de reconstrução, houve a adoção, em 1990, por países 

europeus de métodos e modelos de trabalho que visavam a satisfação dos clientes 

internos e externos à organização, fazendo com que o assunto fosse 

significantemente desenvolvido por outros países como Índia, Canadá e EUA. Vários 

estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a realizar estudos 

sobre QVT, o que aumentou a possibilidade de difusão das pesquisas nesse 

contexto (SCHMIDT; DANTAS, 2001). 

Até que após sucessivos processos de dowsizing, reestruturação e 

reengenharia que marcaram toda a década de 90, notou-se que as pessoas têm 

trabalhado cada vez mais, e, por extensão, têm tido menos tempo para si mesmas 

(VEIGA, 2000). 

De um modo geral, cabe ressaltar que outros autores de temas humanos nas 

organizações também merecem crédito pelas teorias acerca da melhoria da 

qualidade de vida no trabalho. Abrahan Maslow, que concebeu a hierarquia das 

cinco necessidades fundamentais: fisiológica, segurança, amor, estima e auto 

realização. Douglas McGregor, autor da teoria X, por sua vez, considerava, entre 

outras coisas, que o compromisso com os objetivos depende das recompensas à 

sua consecução, e que o ser humano não só aprende a aceitar as 

responsabilidades, como passa a procura-las (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 1999). 

Segundo Rodrigues (1999), várias as dimensões destacadas por McGregor são 

analisadas e consideradas em programas de QVT. 

Com base nessa teoria, Handy (1995) afirmou que o problema todo começou 

quando o tempo foi transformado em mercadoria, pois em vez de se pensar em 

produção, pensava-se em tempo, pois quanto mais tempo do empregado na 

dedicação às tarefas, maior será o lucro à empresa. E assim as empresas tornam-se 

mais exigentes, já que querem menos tempo das pessoas que eles pagam por hora. 

Porém, essas empresas exigem mais das pessoas que pagam por ano, porque cada 

hora extra durante o ano é gratuita.  

Ainda se falando de evolução do tema, e tentando tomar QVT como uma 

ferramenta gerencial efetiva (não apenas modismo), Nadler e Lawler (1983 apud 
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FERNANDES, 1996) oferecem uma interessante e abrangente visão da evolução do 

conceito de QVT, conforme a tabela abaixo. 

 

CONCEPÇÕES EVOLUTIVAS DA QVT CARACTERÍSTICAS OU VISÃO 

1. QVT como uma variável (1959 a 
1972) 

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

 
2. QVT como uma abordagem (1969 a 

1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado 
organizacional. Mas, ao mesmo tempo, 
buscava-se trazer melhorias tanto ao 
empregado quanto à direção. 

 
 

 
3. QVT como método (1982 a 1975) 

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

 
 

4. QVT como movimento (1975 a 
1980) 

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

 
 

5. QVT como tudo (1979 a 1982) 

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

 
6. QVT como nada (futuro) 

 
No caso de algum projeto de QVT 
fracassar no futuro, não passará de um 
“modismo” passageiro. 

Fonte: NADLER e LAWER apud RODRIGUES (1999) 
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2.2 Qualidade de Vida no Trabalho - Conceituação 

 

No que diz respeito ao conceito de QVT, há conceituações de diversos autores. 

Para Limongi-França (2005), a QVT é o conjunto das ações de uma empresa no 

sentido de implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no 

ambiente de trabalho, e envolve as seguintes áreas de conhecimento científico: 

saúde, ecologia, ergonomia, psicologia, sociologia, economia, administração e 

engenharia. A autora situa dois movimentos principais na gestão da qualidade de 

vida no trabalho: um individual, caracterizado pelo aprofundamento da compreensão 

a respeito do estresse e das doenças associadas às condições do ambiente de 

trabalho, e um organizacional, referindo-se à expansão do conceito de qualidade 

total, que deixa de restringir-se a processos e a produtos para abranger aspectos 

comportamentais e satisfação de expectativas individuais, visando à concretização 

dos resultados da empresa. 

Já segundo Fernandes (1996), uma das mais reconhecidas pesquisadoras da 

área, QVT é conceituado como:  

“A gestão dinâmica e contingencial de fatores 
físicos, tecnológicos e sócio psicológicos que afetam a 
cultura e renovam o clima organizacional, refletindo-se no 
bem-estar do trabalhador e na produtividade das 
empresas.” (FERNANDES, 1996, p. 45-46) 

 

A autora, alinhada com os preceitos da Escola Contingencial, ressalta que este 

modelo de gestão de recursos humanos depende da realidade de cada empresa e 

do ambiente no qual está inserido. Também salienta que o conjunto das condições 

físicas, sociológicas, psicológicas e tecnológicas do ambiente de trabalho é que irá 

determinar o grau de satisfação e, consequentemente, o desempenho do 

empregado.   

Há também o trabalho de Walton (1975), que forneceu um modelo de análise 

de experimentos importantes sobre QVT com oito categorias conceituais como 

critérios de QVT, incluindo: compensação justa e adequada, condições de trabalho 

seguras e saudáveis, oportunidades futuras para o crescimento continuo e a 

garantia de emprego, integração social na organização, constitucionalismo na 

organização, trabalho e espaço total na vida do indivíduo, e relevância social do 

trabalho. Embora não seja desconhecida a diversidade das preferências e as 
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diferenças individuais relativas à cultura, classe social, educação, formação e 

personalidade, tais fatores são intervenientes, de modo geral, na Qualidade de Vida 

do Trabalho. 

Com uma visão geral, tem-se que um programa de Qualidade de Vida no 

Trabalho tem como meta, gerar uma organização mais humanizada, na qual os 

trabalhadores envolvem, simultaneamente, relativo grau de responsabilidade e de 

autonomia em nível do cargo, recebimentos de recursos de “feedback” sobre o 

desempenho, com tarefas adequadas, variedade, enriquecimento pessoal do 

indivíduo. É evidente que nem todos os problemas de produtividade das empresas, 

e nem todo tipo de insatisfação do empregado, em qualquer nível, podem ser 

resolvidos pela Qualidade de Vida no Trabalho.  

Com isso, percebe-se que o conceito de QVT não está em uma só esfera do 

indivíduo. A QVT tem que abranger todos os aspectos que compõe a vida do 

funcionário. E assim, segundo Limongi (2010), o desafio é reconstruir, com bem-

estar, o ambiente competitivo, altamente tecnológico, de alta produtividade do 

trabalho, e garantir ritmos e situações ecologicamente corretas. O bem-estar 

considera, no referente à QVT, as dimensões tecnológicas, psicológicas, social e 

organizacional de cada pessoa e não, simplesmente, o atendimento a doenças e 

outros sintomas de stress que emergem ou potencializam-se no trabalho. Trata-se 

do bem-estar no sentido de manter-se íntegro como pessoa, cidadão e profissional. 

A autora ainda destaca a importância da gestão na implantação adequada de 

políticas de QVT. “A competência da gestão de QVT deve pressupor sempre 

integração comunitária, organizacional e da pessoa no trabalho, resultando em 

evidências de bem-estar” (LIMONGI-FRANÇA, 2004, p. 94). 

Complementando a autora, Fernandes e Gutierrez (1998) afirmam que a 

Qualidade de Vida no Trabalho é afetada, ainda, por questões comportamentais que 

dizem respeito às necessidades humanas e aos tipos de comportamentos 

individuais no ambiente de trabalho, de alta importância, como, entre outros, 

variedade, identidade de tarefa e retro informação. 

Para muitos autores, a definição de QVT não é tão simples, pois há grande 

dificuldade pelo fato de se tratar de uma expressão abrangente e dotada de grande 

subjetividade. Para se estabelecer uma compreensão adequada sobre QVT, deve-

se passar também pelos conceitos de satisfação, motivação, saúde e segurança no 

trabalho, fatores diretamente ligados ao bem-estar do trabalhador na organização.  
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Outra dificuldade é a aplicação da expressão QVT na justificativa de mudanças 

organizacionais que nem sempre focam o trabalhador (SCHIMIDT; DANTAS 2006). 

E mesmo com todos os conceitos, com enfoques diferentes, de diversos 

autores, o conceito da expressão “Qualidade de Vida no Trabalho”, é um tema 

voltado para a conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações, 

buscando aumentar a satisfação do trabalhador e, concomitantemente, a 

produtividade da empresa (FERNANDES, 1996). 

 

2.3 Fatores psicossociais e Qualidade de vida 

 

Segundo Limongi-França (2010), a construção da QVT ocorre a partir do 

momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo. Esse 

posicionamento representa o fator diferencial para a realização de diagnóstico, 

campanhas, criação de serviços e implantação de projetos voltados para a 

preservação e desenvolvimento das pessoas, durante o trabalho na empresa. O 

conceito teve origem na medicina psicossomática e propõe uma visão integrada do 

ser humano, opondo-se à abordagem cartesiana que divide o ser humano em 

partes. Tal visão está fundamentada da seguinte forma: 

 Dimensão biológica: segundo a autora, diz respeito às características físicas 

herdadas do individuo ou aquelas em que o indivíduo adquire ao nascer e 

durante toda vida. Inclui metabolismo, resistência e vulnerabilidade de seus 

órgãos e sistemas; 

 Dimensão psicológica: segundo a autora, esta dimensão refere-se aos 

processos cognitivos, emocionais e afetivos, que sejam conscientes ou 

inconscientes. Pois é essa dimensão que forma a personalidade de cada 

pessoa e seu modo de perceber e de posicionar-se diante das demais 

pessoas e das circunstancias que vivencia, e 

 Dimensão social: segundo a autora, revelam os valores, a cultura e as 

crenças. Também diz respeito ao papel das diversas camadas que compõe a 

sociedade, como a família e as outras formas de organizações sociais no 

trabalho e fora dele. De um modo geral, refere-se ao meio ambiente e a 

localização geográfica. 
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Assim, o entendimento dos programas de QVT implica em assumir que as 

ações gerenciais irão atuar nas três dimensões citadas. Na dimensão biológica, tais 

programas preocupam-se com aspectos biológicos do trabalho. Na dimensão 

psicológica são consideradas as questões afetivo-emocional-cognitivas, advindas do 

trabalho ou do individuo que podem afetar a execução natural do trabalho. Já na 

dimensão social, a preocupação se encontra na definição dos valores, a formação 

dos grupos, os aspectos culturais e coletivos que interferem no ambiente de trabalho 

(ALBUQUERQUE; LIMONGI-FRANÇA, 1998).  

 

2.4 Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-estar 

 

Para De Masi (2000), a nossa sociedade pós-industrial é marcada pela 

passagem da produção de bens para a produção de serviços. Esta sociedade, 

marcada pela globalização, produz novos modos e valores de ética, estética, 

subjetividade, confiança e qualidade de vida, que repercutem nas relações de 

trabalho. 

Esses novos modos e valores forçam a extinção do pensamento do trabalho 

como algo embrutecedor, monótono, repetitivo, não deliberado, pesado, humilhante, 

arriscado, estimulado exclusivamente por incentivos externos, embora continue 

existindo, provavelmente descrevendo o trabalho da maioria da população, não é 

mais o que predomina nas organizações contemporâneas. Pois, embora muitos 

pressupostos das formas tradicionais ainda sejam mantidos pela organização do 

trabalho, frequentes são as tentativas de melhorar a adaptação entre a organização, 

o trabalho e seu meio ambiente. Novas abordagens surgem na tentativa de 

aumentar a capacidade de administração da complexidade crescente e buscar a 

inovação e a inserção dos funcionários. Também questionam se, de fato, as 

transformações são fator de renovação na forma de gestão do trabalho e até que 

ponto estaria sendo portadoras de uma modernização mais sistêmica, apontando 

modificações substanciais nas relações de trabalho no sentido de um modelo mais 

democrático e participativo (ARAÚJO, 2007). 

A partir da pesquisa bibliográfica, notou-se que bem-estar e saúde são 

abordados de forma interdependente, especialmente quando os pesquisadores 

apontam fatores que possam comprometer ambos, tais como perigos do ambiente 
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de trabalho, fatores de personalidade e estresse ocupacional ou, ainda, segurança 

no trabalho, horas trabalhadas, controle do trabalho e estilo gerencial (DANNA; 

GRIFFIN, 1999 apud SIQUEIRA). Quando tratam do assunto, os pesquisadores 

escolhem conceitos diversos para representá-lo, quer seja um fator positivo como 

satisfação com o trabalho (AMARAL; SIQUEIRA, 2004) quer seja conceitos 

negativos como burnout ou estresse (MASLASH; SCHAUFELI; LEITER, 2001 apud 

SIQUEIRA). 

Diante dessa diversidade, as ações possíveis de ser desenvolvidas para 

manter as pessoas saudáveis podem, didaticamente, ser classificadas em ações de 

recuperação, proteção e promoção da saúde. E essas ações de promoção da saúde 

são, por sua vez, mais abrangentes e extrapolam a mera preocupação de evitar 

doenças. Mas da mesma forma que a paz não pode ser apenas entendida como a 

ausência de guerras, ter saúde ou ser saudável não significa apenas não estar 

doente, mas também estar em estado de satisfação e plenitude (LIMONGI, 2010). 

E para que essas ações sejam efetivas e propiciem bem-estar, é preciso 

pensar nessa sensação em três dimensões. Esse bem-estar no trabalho é 

concebido como um conceito integrado entre satisfação no trabalho, envolvimento 

com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo. Esses três conceitos, já 

consolidados no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho, representam 

vínculos positivos com o trabalho (satisfação e envolvimento) e com a organização 

(comprometimento afetivo) (SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2004). 

E é essa satisfação um dos fatores que guia o ritmo do empregado. Essa 

satisfação no trabalho, embora haja algumas controvérsias quanto à sua natureza 

subjetiva, tem sido constantemente descrita como algo positivo ao trabalho, 

formando uma espécie de vínculo emocional. E, atualmente, os aspectos que são 

apontados como importantes para esse vínculo são as relações do empregado com 

a chefia e colegas de trabalho, as satisfações decorrentes do salário, as 

oportunidades de crescimento profissional pelas políticas das empresas e as 

satisfações com as tarefas que realizam. Portanto, o conceito de satisfação evoluiu 

para um conceito mais amplo, de sentido multidimensional, que dizem respeito às 

ações prazerosas na relação indivíduo-empresa (SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2004). 

Além do mais, os problemas ligados à insatisfação no trabalho têm 

consequências que geram um aumento do absenteísmo, diminuição do rendimento, 

alta rotatividade nos postos de trabalho, reclamações frequentes, e doenças 
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psicossomáticas, sobremaneira causadas pelo estresse ocupacional. Estas 

repercussões na saúde física e mental dos trabalhadores implicam na queda da 

rentabilidade empresarial. 

Outro fator que está ligado à satisfação é a vida pessoal do empregado, pois se 

sabe que a vida pessoal do funcionário também está presente em sua rotina diária 

no trabalho, exercendo grande influência em sua satisfação no trabalho. Portanto, se 

tratando do indivíduo em um contexto mais amplo, não se pode separar a realidade 

pessoal da vida profissional do trabalhador, porque “a pessoa é um todo, convivendo 

razão e emoção, vida pessoal e profissional”. (BOM SUCESSO, 1998) 

Outro conceito importante que está ligado à relação indivíduo-empresa diz 

respeito ao comprometimento. Esse comprometimento organizacional faz uma 

avaliação mais ampla da extensão que o empregado se identifica e procura se 

envolver na organização (ROTHBARD; PHILLIPS; DUMAS; 2005 apud COVACS). O 

envolvimento e a satisfação com o trabalho são vínculos afetivos do indivíduo em 

relação a seu trabalho, enquanto que o comprometimento organizacional afetivo 

está relacionado à organização onde trabalha (SIQUEIRA; PADOVAM, 2004). 

Com isso, percebe-se que as empresas só atingirão suas metas de 

produtividade através do comprometimento dos empregados, advindo de sua 

satisfação com o trabalho. Quando não é levado em conta o fator humano, o 

desempenho do cliente interno, que é o empregado, fica comprometido pelos baixos 

níveis de satisfação, afetando o atendimento às exigências do cliente externo, o que 

inviabiliza as estratégias voltadas para a melhoria da qualidade dos produtos e 

serviços (FERNANDES, 1996). 

Concordando com esses conceitos, Harter (2003) diz que sentimentos 

advindos de vínculos positivos com o trabalho podem propiciar uma força de 

trabalho mais saudável, resultando em empregados satisfeitos e produtivos. Com 

isso, o bem-estar no trabalho pode ter efeitos que vão além dos limites da 

organização, podendo afetar as pessoas que fazem parte do ciclo social do 

indivíduo, como a família ou amigos. Muitas pessoas encontram no trabalho 

aspectos da própria identidade, até porque esses empregados dedicam grande parte 

do tempo diário ao trabalho. E é por isso que há diversas razões para correlacionar 

satisfação no trabalho e satisfação na vida pessoal (HELLER; WATSON; ILIES, 

2004 apud COVACS). 
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E ainda segundo Harter (2003), o ambiente de trabalho tem grande significado 

na vida pessoal dos empregados, pois é ali que passam grande parte do seu tempo. 

Com isso, é importante que as organizações se preocupem não só em prevenir a 

ocorrências de doenças decorrentes do dia-a-dia no trabalho, mas é importante que 

procurarem promover, de maneira mais significativa, o bem-estar das pessoas neste 

ambiente. Dessa maneira, verifica-se que se os empregadores adotam essa ideia, 

há um aumento positivo e crescente do desempenho no trabalho. 

Conclui-se, portanto, que a satisfação no trabalho, como qualquer outro tipo de 

atitude, é geralmente formada durante determinado período de tempo, na medida 

em que o empregado vai obtendo informações sobre o ambiente de trabalho. 

Todavia, a satisfação no trabalho é dinâmica uma vez que se pode deteriorar-se 

muito mais rapidamente do que o tempo necessário para se desenvolver. Os 

administradores não podem estabelecer as condições que levam hoje à satisfação 

mais elevada e não dar atenção, ainda mais porque as necessidades dos 

empregados podem mudar de repente. Os administradores precisam prestar 

atenção nas atitudes dos empregados semana a semana, mês após mês, ano após 

ano. A satisfação no trabalho representa uma parcela da satisfação da vida, e 

influencia também o sentimento de satisfação global com a vida de uma pessoa 

(DAVIS; NEWSTRON, 1992).  

 

2.5 Qualidade de Vida no trabalho na sociedade contemporânea 

 

Atualmente, a qualidade de vida no trabalho tem recebido uma maior atenção, 

com o propósito de promover um maior envolvimento e uma maior motivação no 

ambiente de trabalho, propiciando uma vantagem em relação à produtividade. Com 

a qualidade de vida no trabalho, há a busca do aumento da satisfação em relação às 

necessidades individuais. E tais necessidades podem ser alcançadas no próprio 

ambiente do trabalho (BARRELA, 1994). 

Percebe-se que as organizações necessitam das pessoas para alcançar 

resultados melhores, isso acontece porque numa era em que o conhecimento 

humano é considerado o maior fator competitivo, sobreviver depende 

fundamentalmente das pessoas e da forma como estas são geridas. As 
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organizações contemporâneas precisam implementar novas formas de pensar e de 

agir, além de se anteciparem às mudanças e influenciá-las. 

 E pensar em melhores resultados, é pensar em qualidade de vida no 

trabalho. O tema QVT vem sido discutido por diversos autores, com diversas 

abordagens, com a finalidade de ampliar o conceito de qualidade e colocar em 

prática as formas de manter a qualidade do indivíduo elevada na empresa.  

 Foi então que em 1998, com o intuito de estudar as questões de QVT, foi 

criado uma rede de Estudos em Gestão da Qualidade de Vida (REG-QVT). Essa 

rede surgiu em consequência da expansão dos debates, pesquisas e orientações 

conceituais, estratégicas e operacionais de questões de bem-estar no trabalho. Essa 

rede conecta em torno de 500 pessoas, de diversas ocupações profissionais, 

ratificando a proposta multidisciplinar que se busca nas discussões sobre o tema 

(LIMONGI-FRANÇA, 2010). 

 Para os debates e discussões, há reuniões anuais com os profissionais que 

participam dessa rede. E todo ano há uma pauta diferenciada, desde o começo até 

hoje as reuniões passaram por temas como “Inovação tecnológica e QVT”, 

“Estrutura organizacional e QVT”, “O papel da educação na QVT”, “Experiências 

práticas em QVT”, “Novas alternativas em QVT”, entre outros. 

Uma dessas reuniões, a 30ºb, cujo tema foi “Novas alternativas em QVT”, 

mostrou que 97% dos profissionais da rede acreditam que há sim novas alternativas 

em QVT. Além de atividades como ginástica laboral, yoga, terapias alternativas, etc., 

também há a importância de programas educacionais, como campanhas, palestras; 

e programas de interação e lazer, como ouvir os funcionários, autoconhecimento e 

autoestima. Entre as novas alternativas citadas, as que os participantes consideram 

mais importantes para as pessoas são: aquelas atividades que minimizam o 

estresse; que buscam a conscientização; que estimulam a liberdade, 

responsabilidade e saúde integral; e que promovem o bem-estar psicológico.   

Mas, além das alternativas viáveis, há a grande dificuldade de implantação de 

um PQVT. Um estudo feito por Ferreira (2009), em um órgão estatal brasileiro, 

mostrou a dificuldade dos principais dilemas (desafios, dúvidas e expectativas) de 

dirigentes e gestores acerca da concepção e da implantação de PQVTs no setor 

público. Outra contribuição importante do estudo refere-se aos aspectos mais 

evocados pelos gestores como fundamentais para um PQVT: melhoria da QVT de 

todos, adesão dos servidores ao programa, papel dos gestores no processo e 
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melhoria do desempenho organizacional. E também como resultado, tem-se que a 

QVT é tarefa de todos: servidores e gestores, e bem-estar e produtividade 

caminham de mãos dadas. 

Porém, apesar das dificuldades de implantação, um estudo realizado por 

Limongi-França (2001) na empresa Natura mostrou um exemplo de empresa que 

vem crescendo cada vez mais, devido à atenção dada aos colaboradores. E de 

acordo com as conclusões argumentadas pela autora, a empresa Natura, na sua 

trajetória, foi-se preparando para tornar-se mais competitiva e atender ao mercado 

globalizado, investindo, para tanto, no seu potencial humano, valorizando-o através 

dos programas implementados dentro da empresa. Isso fez com que tivesse um 

crescimento acelerado nos últimos anos, passando a ser reconhecida como uma 

das melhores empresas no ramo de cosméticos. Tal reconhecimento é tanto interno, 

dos trabalhadores, como externo, da sociedade, e espelha a procura constante de 

integrar as pessoas quer no projeto coletivo da organização quer no projeto 

individual, dando assim um sentido integral ao seu projeto de vida. 

Nesse sentido, o novo desafio que marcará o século XXI é como inventar e 

difundir uma nova organização, capaz de elevar a qualidade de vida e do trabalho, 

fazendo alavanca sobre a força silenciosa do desejo de felicidade (DE MASI, 2000).  
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
 

 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa  
 

Para a metodologia do presente estudo foi utilizado o método qualitativo. O 

método qualitativo compreende um tipo de investigação em que o pesquisador se 

volta para o significado de fatos, eventos ou ocorrências, posto que, em última 

instância, é em torno desses significados que um grupo social se organiza (DENZIN; 

LINCOLN, 1994 apud FERREIRA, 2009). Além disso, no método qualitativo o 

ambiente natural dos participantes (no caso, a organização) é o local de coleta dos 

dados, havendo, portanto, pouco controle sobre as variáveis. Esse método, segundo 

Britten (2005 apud FERREIRA, 2009), agrega mais validade aos resultados obtidos, 

posto que eles procedem do contato direto com os participantes. 

“(...) Enquanto cientistas sociais que 
trabalham com estatística apreendem dos 
fenômenos apenas a região visível, ecológica, 
morfológica e concreta, a abordagem qualitativa 
aprofunda-se no mundo dos significados, das 
ações e relações humanas, um lado não 
perceptível e não captável em equações, 
medidas e estatísticas” (MINAYO, 1996, pg. 22). 

 

Para a classificação da pesquisa, foi adotado como referencial o critério 

proposto por Vergara (2003), que expõe em relação a dois aspectos: quanto aos fins 

e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, pois 

descreve a percepção dos funcionários acerca do Programa de QVT em relação ao 

próprio bem-estar.  

Quanto aos meios a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica, pois foi 

realizada uma investigação sobre bem estar e qualidade de vida no trabalho, em 

livros, artigos e revistas para a fundamentação teórica do trabalho, através de fontes 

primárias e secundárias. E, também, documental, pois foi feito o uso de documentos 

específicos do Programa de QVT da empresa que não estão disponíveis ao público.  
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3.2. Caracterização da organização, setor ou área do objeto de 
estudo 

A organização atua no Brasil e no mundo, tendo como caracterização a 

economia mista. É uma empresa de grande porte, com unidades em todo o Brasil e 

exterior. A empresa possui aproximadamente 5.000 agências, estando presente na 

maioria dos municípios do país, com uma estrutura de mais 110 mil funcionários. 

Mas somente uma área, das muitas internas da empresa, será estudada. 

Sabe-se que o mercado financeiro encontra-se bastante concorrido, pois a 

tecnologia, produtos e serviços não se diferenciam entre bancos. Uma das 

estratégias para conquistar clientes é a realização de um excelente atendimento, 

onde a adesão à QVT pode representar uma vantagem competitiva para a 

organização. 

A organização em destaque possui um Programa de QVT, que foi lançado em 

2007, visando promover qualidade de vida no trabalho dos funcionários e 

colaboradores (estagiários e menor aprendiz), com foco no estímulo aos cuidados 

com a saúde e na adoção de hábitos saudáveis.  

Esse estudo tem como objetivo analisar esse Programa de QVT, e verificar até 

que ponto as políticas adotadas nessa organização produzem, de fato, um maior 

bem-estar dos funcionários nela inseridos. 

3.3. Participantes do estudo 

Os participantes do estudo foram os gestores que viabilizam o Programa de 

Qualidade de Vida da organização e as pessoas que participam efetivamente desse 

programa, em um total de 12 funcionários. 

Entre os entrevistados, 67% são do sexo feminino e os outros 33% são do 

sexo masculino. As idades estão na faixa dos 22 aos 34 anos. E o entrevistado com 

maior tempo de serviço na empresa é de 7 anos, enquanto o que entrou mais cedo 

tem 1 ano de tempo trabalhado. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Funcion%C3%A1rio
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS – QUADRO RESUMO 

Entrevistado 

(x) 

Sexo Idade Anos/empresa 

1 F 30 anos 2 anos 

2 M 30 anos 7 anos 

3 F 22 anos 2 anos 

4 F 22 anos 1,5 ano 

5 M 25 anos 3 anos 

6 F 27 anos 1 ano 

7 F 30 anos 1 ano 

8 F 30 anos 2 anos 

9 F 34 anos 3 anos 

10 F 24 anos 5 anos 

11 M 30 anos 7 anos 

12 M 32 anos 2 anos 

3.4. Instrumento(s) de pesquisa 

O instrumento de pesquisa utilizado nesse estudo foi entrevistas semi-

estruturadas, baseado no Programa de Qualidade de Vida da empresa. Tais 

entrevistas foram feitas pelo pesquisador individualmente, com os devidos 

esclarecimentos sobre as questões apresentadas. 

Essa entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o qual é 

confeccionado um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não 

estão condicionadas a uma padronização de alternativas (MANZINI, 1990/1991). 

“Uma das vantagens da entrevista é que ela permite a aproximação física com 

o entrevistado e no local onde as coisas efetivamente acontecem” (ALVAREZ, 

2006). Com as entrevistas foram identificados os itens que compõem o Programa de 

Qualidade de Vida da organização, e a opiniões críticas e pessoais dos funcionários 

que efetivamente participam desses programas. 
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O roteiro de entrevista (apêndice A e B) é simples, pois serviu apenas como 

base para a conversa com os entrevistados. Dentro desses roteiros haviam 

questões pertinentes à satisfação, bem-estar e desempenho dos participantes do 

estudo. Através do roteiro, outras questões foram levantadas e discutidas. 

São dois roteiros, pois um foi direcionado para os funcionários da organização 

e o outro roteiro foi utilizado para recolher informações dos funcionários-gestores 

que viabilizam o programa dentro da empresa estudada. 

3.5. Procedimentos de coleta e de análise de dados 

As entrevistas com os gestores e com os funcionários foram feitas na própria 

organização, em uma sala de reunião. Foram utilizados dias e horários 

anteriormente marcados com os pesquisados.  

A coleta dos dados foi feita através de entrevistas semi-estruturadas. Para a 

análise das entrevistas, houve a pesquisa documental, que foi analisada através de 

categorias. E, também, foi analisado o Programa de Qualidade de Vida da empresa, 

fornecido por um dos entrevistados. Richardson (1999) aponta pesquisa documental 

(ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias) como 

métodos importantes no levantamento de dados. Os dois métodos foram utilizados 

no presente estudo. 

A coleta de dados baseada na documentação de fonte secundária consiste na 

leitura e análise de materiais produzidos por terceiros, que podem apresentar-se sob 

forma de textos, jornais, gravuras, fotografias e filmes, entre outras (LAKATOS; 

MARCONI, 1991).  

A análise crítica, através de um delineamento descritivo das respostas das 

entrevistas, foi feita conciliando-se o referencial teórico abordado sobre o tema e a 

pergunta crítica feita no inicio desse estudo. Tal análise foi feita por categorias, 

destacando três categorias básicas, percebidas através das entrevistas. E, a partir 

disso, foi analisada cada categoria conciliando-se o que foi estudado de teoria sobre 

o assunto e a pergunta feita no inicio do trabalho. 

O método utilizado para responder à questão inicial foi a análise crítica das 

entrevistas com gestores da área de RH que trabalham com o programa de 
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Qualidade de Vida no Trabalho na organização estudada, e com pessoas que 

efetivamente participam dos projetos que o Programa de QVT oferece.  

Em relação à análise de conteúdo, é, particularmente, utilizada para estudar 

material de tipo qualitativo (aos quais não se podem aplicar técnicas aritméticas) 

(RICHARDSON, 1999). Desse modo, deve-se fazer uma primeira leitura para 

organizar as ideias incluídas para, posteriormente, analisar elementos e regras que 

as determinam. Pela sua natureza científica, a análise de conteúdo deve ser eficaz, 

rigorosa e precisa. Trata-se de compreender melhor um discurso, de extrair os 

momentos mais importantes. Deve basear-se em teorias relevantes que sirvam de 

marco de explicação para as descobertas do pesquisador. 

Essa análise de conteúdo foi feita através de categorização. Essa 

categorização é um processo de tipo estruturalista, que comporta duas etapas: (1) o 

inventário: isolar os elementos; e (2) a classificação: repartir os elementos e procurar 

ou impor uma certa organização às mensagens. “A análise de conteúdo assenta 

implicitamente na crença de que a categorização não introduz desvios no material 

(...), mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados brutos. Isto talvez 

seja abusar da confiança que se pode ter no bom funcionamento deste delicado 

instrumento” (BARDIN, 1977). 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos com os dados da 

pesquisa qualitativa realizada com os funcionários e gestores da organização em 

foco. E, também, com a análise do Programa de QVT da organização, bem como 

suas diretrizes, público-alvo e funcionamento. 

 

4.1  O Programa de Qualidade de Vida da empresa 

 

O programa de QVT da empresa existe desde 2007, e é formulado por uma 

diretoria e viabilizado pelos funcionários-gestores de cada dependência (área), já 

que a empresa é de grande porte, torna-se inviável a implantação do programa de 

um modo geral. 

O objetivo geral do programa dessa empresa é desenvolver ações para 

promover a qualidade de vida no trabalho, considerando a diversidade do público em 

suas variações culturais e diferenças regionais. O público-alvo do programa são os 

funcionários, estagiários e aprendizes.  

A organização oferece um espaço com sofás, poltronas, almofadas, tapetes, 

aparelhos de som, etc., destinado às práticas anti-estresse, coletivas ou individuais, 

para relaxamento e/ou descanso dos funcionários, e também para a realização de 

pequenas confraternizações.  

Dentro do programa estão propostas atividades como alongamento, danças, 

ginástica laboral, ioga, liang gong, massagem expressa, relaxamento, canto e tai chi 

chuan; e devem ocorrer de forma regular e sistemática, possibilitando o acesso a 

todos da organização. Tais atividades devem ser escolhidas de modo a contribuir 

para a melhoria do clima organizacional e da satisfação dos funcionários. 

Em relação ao orçamento, é disponibilizada uma verba específica para cada 

dependência, contada por funcionário/estagiário/aprendiz. Dentro dessa 

dependência há funcionários-gestores aplicando e controlando a destinação dessa 

verba. As empresas que trabalham com essas atividades podem ser escolhidas de 

forma direta ou indireta. Se a dependência tem um quadro de pessoal muito 

elevado, deverá ser feita uma licitação, e a empresa deverá ser escolhida por meio 
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de pregão eletrônico. Mas se a dependência tem um número razoável de 

funcionários, os gestores dessa área poderão escolher a empresa terceirizada 

diretamente. Essa verba destina-se ao pagamento de empresas ou profissionais 

autônomos que conduzam práticas anti-estresse no ambiente de trabalho, bem 

como aquisição de materiais relacionados a essas práticas.  

Há também na empresa a “Semana de QVT”, que acontece todos os anos, 

atendendo todos os funcionários e colaboradores. Nessa semana há palestras, 

atividades relaxantes, distribuição de brindes, e tem como objetivo desenvolver 

ações e atividades para fortalecer a cultura da saúde, do bem-estar e da qualidade 

de vida. 

Analisado o PQVT da empresa e feitas as entrevistas, pode-se discorrer sobre 

as vantagens e as limitações do programa.  Foram analisados os depoimentos, tanto 

dos responsáveis por viabilizar (colocando em prática) o Programa de QVT da 

empresa, quanto dos funcionários/beneficiários das ações do programa. E assim 

foram criadas três categorias: o programa de QVT e a percepção dos funcionários, 

melhoria do clima organizacional e desempenho no trabalho e alcance de 

resultados, descritas a seguir. 

 

4.2 O Programa de QVT e a percepção dos funcionários – nessa 

categoria incluem-se aspectos referentes à percepção pessoal dos funcionários e 

dos gestores em relação ao programa e o seu funcionamento. 

 

“Na minha opinião esse programa pode ser considerado como inexistente, pois 

não atende a todos os funcionários e além disso não tem caráter de melhoria na 

qualidade de vida dos funcionários.” (X  8) 

 

“O PQVT ainda é muito ineficiente, porque não atende a todos os funcionários, 

por questão de verba.” (X 1) 

 

“Não é suficiente. É fraco, é falho, é pequeno. Não é do alcance de todos, há 

muitas hierarquias.” (X 3) 
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“O programa, apesar de ser interessante no papel, ainda está distante do que é 

realmente pra ser feito, do objetivo proposto. Não me sinto beneficiada e vejo 

poucas pessoas se beneficiando ao meu redor.” (X 10) 

 

O Programa da empresa ainda não é muito bem visto pelos funcionários, pois a 

maioria dos entrevistados acredita que o programa deixa a desejar. Através das 

entrevistas foi possível perceber que há um diferencial grande entre a teoria e a 

prática, propriamente dita. Além do mais, através das respostas, pode-se perceber 

que a verba destinada a cada funcionário ainda é pouca, impedindo que todos 

tenham a mesma oportunidade de participação nas atividades propostas.  

Mas, apesar da maioria opinar negativamente, alguns funcionários têm visões 

positivas em relação ao programa. De acordo com esses entrevistados, não é 

comum encontrar programas como esse em outras organizações, trazendo assim, 

um sentimento de vantagem. Além de trazer prazer e bem-estar ao praticar as 

atividades que o programa oferece. 

 

“O programa é interessante, porque além de ver a parte do bem-estar, também 

há prevenção de doenças (repetitivas). A verba do relacionamento é 

interessante, pois há interação social (sociabilização, confraternização, eventos), 

atuando para a melhoria do ambiente social.” (X 7) 

 

“Um programa que auxilia, tira a carga negativa do setor. Faz com que as 

pessoas se sintam mais motivadas. Essa empresa investe em QVT, inovando 

cada vez mais, pois não se vê isso em outras empresas.” (X 4) 

 

“O programa é bastante interessante e motivador, mas a verba destinada a cada 

funcionário ainda é muito pouca, impossibilitando a participação de todos. E isso 

é ruim.” (X 11) 

 

O programa da empresa é visto em duas dimensões. A visão que apoia as 

atividades e recursos disponibilizados e a visão que o programa é motivo de 

insatisfação. Alguns funcionários afirmam que, apesar de não ter oportunidade de 

participação ativa sempre, o fato de existir recursos já é suficiente para haver o 

sentimento de satisfação. Pois apesar de afirmarem que não é completamente 
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eficiente há o sentimento de vantagem por não haver programas assim em outras 

empresas, dando uma sensação de que a empresa que trabalham se preocupa com 

a qualidade deles. Um exemplo disso pode ser observado na verbalização do 

entrevistado 6. 

“O PQVT é interessante e inovador. Na maioria das empresas não tem isso. O 

programa faz com que os funcionários saiam da rotina monótona, podendo evitar 

doenças futuras.” (X 6) 

  

A outra visão diz respeito à insatisfação que o programa gera para alguns 

empregados. Porque apesar das atividades serem ineficientes e inadequadas, o 

programa não é esquecido e ignorado. Ele acaba sendo mal visto e alvo de uma 

grande insatisfação em relação à própria empresa. Como exemplo, tem-se a 

verbalização do entrevistado 5. 

 

“O PQVT é mais para cumprir e mostrar que tem, não há o desejo de melhoria 

verdadeiramente. O PQVT da empresa só serve pra cumprir com o acordo de 

trabalho.” (X 5) 

 

Em cima disso, diversos autores destacam a importância dos programas de 

qualidade de vida. A decisão da empresa em adotar programas de qualidade de vida 

e promoção da saúde pode ocasionar em benefícios para ambas as partes, pois 

proporciona ao individuo uma maior resistência ao estresse, possível estabilidade 

emocional, crescimento da motivação, maior eficiência no trabalho, aumento da 

autoestima e melhorias nos relacionamentos interpessoais. Em contrapartida, as 

empresas podem ser beneficiadas com a otimização dos resultados positivos, com 

trabalhadores mais saudáveis, menor rotatividade, menor índice de acidentes 

provocados no local de trabalho, menor custo de saúde assistencial, melhor 

desempenho devido a uma maior produtividade, melhor imagem aos clientes 

externos e, consequentemente, melhora substancial no ambiente de trabalho 

(SILVA; DE MARCHI, 1997). 

Mas para isso, a conquista da qualidade de vida depende, em grande parte, da 

conscientização e do compromisso das empresas. Então é fundamental que elas 

assumam sua parcela de responsabilidade diante dos problemas e necessidades 
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enfrentados na atualidade com relação à saúde global, ao equilíbrio ecológico e à 

sobrevivência e desenvolvimento autossustentável de todos (BITENCOURT, 2004).  

É importante que os funcionários percebam que estão fazendo parte da 

organização e estão dentro do planejamento. O primeiro passo é sentir que a 

empresa oferece condições/recursos para a melhoria da qualidade do funcionário. 

Pois o funcionário precisa se sentir valorizado dentro da organização, para que 

assim ele possa trabalhar satisfeito e trazer mais benefícios à empresa. De maneira 

geral, a QVT abrange tanto aspectos organizacionais, quanto aspectos emocionais 

como a autoestima e vida emocional satisfatória. A valorização do ser humano, a 

preocupação com sentimentos e emoções, e com a qualidade de vida são fatores 

que fazem a diferença (BOM SUCESSO, 1998). Se a empresa investe de fato nessa 

qualidade de vida, é possível criar um ambiente de trabalho mais satisfatório.  

Um dos pontos ressaltados no Programa é a frequência com que acontecem as 

atividades. A instrução normativa da empresa expõe que todos têm o direito de 

receber algum benefício pelo programa, mas não é isso que acontece dentro da 

organização. Pois a maioria dos entrevistados disse que as atividades só acontecem 

uma vez por semana, e só para alguns.   

 

“Não chega até mim. Deveria ter mais oportunidade de participação.” (X 2) 

“É legal participar das atividades do programa, mas só acontecem uma vez por 

semana e tem vezes que eu nem posso participar.” (X 5) 

“Realmente falta verba para que todos possam participar, eu gostaria que todos 

tivessem acesso, a frequência é ainda muito ruim.” (X 12) 

 

4.3  Melhoria do clima organizacional  

O ponto fundamental da gestão de pessoas está na contribuição conceitual e 

prática para uma vida humana mais saudável e com resultados legítimos de 

produtividade, qualidade e desenvolvimento e competitividade sustentável entre as 

organizações. 
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Portanto, a QVT deve ser considerada como uma gestão dinâmica porque as 

organizações e as pessoas mudam constantemente; e é contingencial porque 

depende da realidade de cada empresa no contexto que está inserida. Além disso, 

pouco resolve atentar-se apenas para fatores físicos, pois aspectos sociológicos e 

psicológicos interferem igualmente na satisfação dos indivíduos em situação de 

trabalho, que, em conjunto, afetam cultura e interferem no clima organizacional com 

reflexos a produtividade e na satisfação dos empregados (FERNANDES, 1996). 

Todos os funcionários entrevistados responderam que se sentem satisfeitos 

trabalhando na empresa, mas o programa não fornece recursos que possibilite um 

sentimento de bem-estar. Essa satisfação pode ser entendida como a peça 

fundamental que se alinha ao funcionário, em busca de prevenção e correção de 

doenças que podem ser causadas pelo estresse.  

Com base nessas informações, e com a finalidade de esclarecimento sobre o 

assunto, tem-se que a satisfação no trabalho é uma variável de atitude que 

representa como uma pessoa se sente em relação ao seu trabalho de forma geral e 

em seus vários aspectos. Em poucas palavras, satisfação no trabalho é o quanto as 

pessoas gostam do que fazem. Tal satisfação no trabalho tem sido um fator 

causador de importantes realizações por parte dos funcionários, melhor 

desempenho no trabalho e do melhoramento da saúde e aumento da expectativa de 

vida (SPECTOR, 2005). 

Outro dado percebido foi que a maioria dos entrevistados respondeu que 

dedicam parte do seu tempo, no horário de trabalho, ao bem estar, mas 

independente do programa. Pois acreditam que as atividades oferecidas são 

restritas e pouco frequentes, totalmente diferente do que está proposto na instrução 

normativa da empresa.  

“O programa não interfere na concepção do que é a satisfação ou insatisfação de 

trabalhar aqui.” (X 8)  

 “Se o programa funcionasse como tem que ser, aliviaria o estresse. Eu mesma 

busco „coisas‟ que aliviam o meu estresse.” (X 5)  

“Aliviar o estresse não alivia não, mas nos dá forças para suportar o estresse. No 

meu tempo livre, faço questão de dedicar boa parte dele ao meu bem-estar.” (X 6) 
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Com base nas verbalizações dos entrevistados 5, 6 e 8, nota-se que há o 

interesse do funcionário em evitar a propagação do estresse. E apesar da empresa 

não satisfazer muitas das necessidades pessoais desses colaboradores, eles ainda 

acreditam na importância de pensar no próprio bem-estar, para aliviar o nível alto de 

estresse.  

E isso se dá porque a grande maioria dos trabalhadores sofreu, sofre ou 

sofrerá situações de descontentamento, de desgaste emocional, de sentimentos de 

injustiça e conflitos interpessoais na situação de trabalho. Por isso torna-se 

indispensável que os funcionários não deixem de se preocupar com os males que 

um elevado nível de estresse pode trazer. O indivíduo submetido ao estresse 

ocupacional pode deixar de responder adequadamente às demandas do trabalho e 

geralmente se torna irritável, ansioso e/ou deprimido.  

Mas também tiveram alguns entrevistados que acreditam que o horário de 

expediente é para realizar tarefas para o trabalho, ou seja, não dedicam parte do 

seu tempo para o alívio do estresse. E apenas um dos entrevistados não pensa 

sobre isso durante o dia-a-dia. Podendo acarretar em graves problemas para o 

indivíduo e para a organização. 

 

“Não dedico parte do meu tempo para mim, pois o foco é terminar as pendências.” 

(X 7) 

“Não tenho tempo para essa dedicação, apenas trabalho.” (X 3) 

“Acabo nem pensando sobre isso no meu dia, é tudo tão corrido, o meu foco é o 

trabalho.” (X 10) 

 

Percebe-se que a dedicação ao bem-estar é algo que está presente em grande 

parte dos funcionários, apesar do programa não ajudar de forma direta nesse alívio 

do estresse. Ambientes com funcionários satisfeitos e com sentimentos positivos em 

relação ao trabalho e à empresa auxiliam para uma melhora do resultado e, 

consequentemente, na melhoria do clima organizacional. 

Esse clima agradável no trabalho é vantajoso para ambas as partes, 

funcionários e empresa, e o resultado é menos estresse, maior prazer em estar na 
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empresa, mais envolvimento com o trabalho e melhores desempenhos e resultados 

(VIEIRA; VIEIRA, 2004). 

Contudo, para a melhoria desse clima organizacional e aumento da satisfação, 

é preciso que haja motivação. Pois dentro desse processo de qualidade de vida no 

trabalho, há o fator motivacional como uma parte fundamental para sucesso das 

atividades voltadas para a melhoria de vida no ambiente de trabalho. Segundo 

Matos (1997), os fatores que influenciam, decisivamente, sobre a motivação humana 

são: trabalho em grupo, reconhecimento, segurança e integração ao grupo, 

necessidades fisiológicas, necessidades de segurança material, necessidades 

sociais, necessidade do ego e necessidade de auto realização.  

Os entrevistados 6, 7 e 10 mostraram que, apesar de não ter sido aplicado 

questionários sobre motivação, pode-se perceber que a grande maioria se sente 

motivada trabalhando na organização. Muitos deles afirmam que o ambiente onde 

trabalham é motivador, devido à chefia, o relacionamento entre os colegas, o clima 

da empresa, entre outros.  

 

“A minha satisfação não vem do PQVT, pois o clima da empresa é bom. Eu me 

sinto motivado a trabalhar melhor, pois quase todos cooperam.” (X 6) 

“Independente do programa da empresa, eu estou satisfeita de trabalhar aqui. É a 

minha motivação que me faz trabalhar feliz aqui.” (X 10) 

“Me sinto satisfeito aqui, pois eu sinto que a empresa também se preocupa 

comigo. O PQVT ainda deixa a desejar, mas só de existir já é motivador.” (X 7) 

 

E essa motivação tem papel fundamental no desenvolvimento individual, e 

consequentemente, no desenvolvimento da empresa. De acordo com Gil (1999), 

o mundo cada vez mais competitivo dos negócios exige altos níveis de motivação 

das pessoas. Empregados motivados para realizar seu trabalho, tanto 

individualmente como em grupo, tendem a proporcionar melhores resultados. A 

motivação pode ser entendida como o principal combustível para a produtividade 

da empresa.  
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4.4  Desempenho no trabalho e alcance de resultados  

De acordo com a literatura pesquisada, o clima organizacional e a 

produtividade estão diretamente ligados, quando se eleva o nível de satisfação dos 

funcionários, se eleva também a produtividade das organizações, haja vista que o 

desempenho do cliente interno, que é o empregado, fica comprometido pelos baixos 

níveis de satisfação (FERNANDES, 1996).  

Tal associação entre QVT e produtividade é aceita pela grande maioria dos 

administradores. Maior disposição para o trabalho, melhoria do clima interno, maior 

comprometimento, fidelidade à empresa e atração pelos benefícios são os 

elementos que contribuem para a percepção de aumento da produtividade 

(LIMONGI-FRANÇA, 2010).  

E essa crença de que a qualidade tem relação com um melhor resultado é 

válida, pois muitos estudos apontam que se o funcionário se sente motivado e 

satisfeito, terá um melhor desempenho e, consequentemente, um melhor resultado. 

Mas essa melhoria dos resultados está além do conceito de apenas produtividade, 

pode significar motivação, dignidade e grande participação no desenho e no 

desempenho do processo de trabalho na organização. Podendo, por fim, 

desenvolver indivíduos, cujas vidas podem ser produtivas em sentido amplo. 

 Em termos práticos, os gestores, que também são funcionários como todos 

os outros, afirmaram que percebem satisfação pelos participantes do programa, 

quando realizam as atividades propostas. Mas fazem isso por percepção pessoal, 

pois não há uma troca de informações entre os beneficiários e a gestão do projeto. 

 

 “Não há controle, por parte dos gestores, da participação das atividades. Então 

não dá pra mensurar se o desempenho aumenta ou diminui. Infelizmente há o 

planejamento, execução, mas não há o controle se o programa está trazendo 

bons resultados.” (X 11) 

 

“Em média percebemos que os funcionários se sentem melhor com a realização 

das atividades do Programa, mas pela verba é impossível que todos participem. 

Mas eu percebo que o programa serve como uma válvula de escape. Do jeito que 

está organizado não tem como saber se o programa está alcançando os 



39 

 

 

objetivos... não há um controle da empresa. Participa quem quer, não há um 

feedback dos participantes.” (X 12) 

 

“Não tem nenhum questionário que os participantes possam responder para a 

empresa, demonstrando melhoria do desempenho, a empresa disponibiliza o 

recurso, mas não há uma régua de controle.” (X 9) 

 

Os funcionários que participam como gestores do programa acreditam que o 

programa traz benefícios, mas ainda é falho. Os gestores entrevistados acreditam no 

potencial do programa, que disponibiliza os recursos, mas só chegam até a parte da 

execução das atividades. Não há investimento no feedback dos participantes e na 

mensuração de resultados. Os beneficiários não têm a oportunidade de responder à 

empresa se o programa traz bons resultados ou não. Ou se estão satisfeitos 

trabalhando na organização. 

Além disso, alguns entrevistados afirmaram não haver preocupação, por parte 

da empresa, em lidar com os problemas derivados do trabalho. Conforme citado 

pelos entrevistados 3, 6 e 8, a empresa tem o PQVT apenas para ter uma imagem 

melhor aos clientes.  

“Sabe, essa empresa é ótima, mas o objetivo único aqui é o lucro. Não há alguém 

para solucionar problemas de insatisfação, aí você acaba tendo que lidar com 

isso sozinho.” (X 6) 

“Não há planejamento, não há levantamento das necessidades de cada grupo, 

pois serve mais pra cumprir o acordo de trabalho, e não de fato trazer um bem-

estar. É bem generalizado.” (X 3) 

“Acho que por ser uma empresa grande, não há uma verdadeira preocupação 

com o bem-estar dos funcionários, a gente sabe que não vai haver diferença 

demonstrar insatisfação.” (X 8) 

Estudos comprovam que, de fato, raramente as empresas perguntam como o 

trabalhador se sente em relação ao que faz, especialmente nas que descartam o 

dialogo, tanto pela dificuldade de estabelecê-lo, quanto pelo medo de gerar 

expectativas e pressões, tornando as lideranças vulneráveis. Assim pouco se sabe 
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como estão sendo percebido o trabalho em si, as relações com os colegas e lideres, 

ao sistema de salários e benefícios e a empresa (BOM SUCESSO, 2002). 

E ao se falar de qualidade organizacional, conjuntamente ao desempenho, e 

produtividade, todos os itens passam obrigatoriamente pelo programa de qualidade 

de vida no trabalho; ou seja, para entender claramente o cliente externo, a 

organização não deve de forma alguma ignorar o cliente interno. Logo, para que 

possa se satisfazer o consumidor externo, as estruturas organizacionais necessitam 

primeiramente atender as necessidades de seus colaboradores, que são 

responsáveis pelo produto e/ou pelos serviços oferecidos. 

Por fim, uma das perguntas que havia no roteiro é sobre a percepção dos 

gestores e participantes acerca dos pontos a melhorar no programa. Os 

entrevistados responderam sobre o que acreditavam serem as possíveis mudanças 

que o programa poderia se submeter, e o que deveria ser acrescentado em questão 

de Qualidade de Vida no Trabalho. 

“O que tem de ponto negativo? Falta de verba, má administração do contrato, 

falta de profissionalização das empresas contratadas, etc..” (X 1) 

 

 “Com relação à saúde do trabalhador, as atividades são pouco variadas o que 

gera pouca adesão por parte dos funcionários. Normalmente são ginástica laboral 

e massagem, atividades que em alguns locais como as agências bancárias, nem 

mesmo essas duas atividades são possíveis de serem praticadas.” (X 9) 

 

“Teria que ter diariamente, maior participação dos funcionários na definição das 

atividades (maior escolha na tomada de decisão). Há outras prioridades no dia-a-

dia, se tiver um profissional para ajudar nesse alivio do estresse, seria mais 

motivador.” (X 7) 

 

“Pra mim, ter qualidade de vida aqui é muito mais do que ter massagem e 

ginástica laboral, a empresa precisa pensar nas capacidades e limitações de cada 

um, visando evitar desconfortos por parte dos funcionários, e evitar maus 

resultados para a empresa.” (X 2) 
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Portanto, percebe-se que a organização trabalha com Programa de QVT 

bem superficial, com problemas que vão desde a falta de verba e não regularidade 

na frequência das atividades, à falta de oportunidade de participação de todos. 

Ainda há uma grande distância entre as diretrizes e o efetivo sucesso da 

implantação do programa.  

Mas há, também, outros aspectos de QVT que não são abordados pelo 

programa, pois a empresa limita essa qualidade em atividades físicas. Muito embora 

o conceito de QVT esteja muito além de massagens, ginásticas e festas. 

Atualmente, o conceito de qualidade de vida no trabalho envolve tanto aspectos 

físicos e ambientais como os aspectos psicológicos do local de trabalho (NADLER; 

LAWLER, 1983).  

De maneira geral, o conceito de QVT é bem mais amplo do que demonstra a 

empresa estudada. Não se deve confundir QVT com política de benefícios e nem 

com atividades festivas, embora essas sejam importantes em uma estratégia global. 

A qualidade tem haver, essencialmente com a cultura da organização. São 

fundamentalmente os valores, a filosofia da empresa, sua missão, o clima 

participativo, o gosto por pertencer a ela e as perfectivas concretas de 

desenvolvimento pessoal que criam a identificação empresa-empregado. Seguindo 

esses passos a qualidade de vida torna-se uma peça fundamental para o sucesso 

da empresa e ela envolve os aspectos relacionados diretamente com o colaborador 

(MATOS, 1997). 

A abordagem de QVT da empresa está aquém do que se precisa ter para a 

melhoria do bem-estar, desempenho e resultado. Percebe-se auxilio em atividades 

relaxantes, mas não há, segundo os relatos dos entrevistados, preocupações 

maiores com a qualidade de vida do funcionário em si.  

Essa abordagem de QVT tem que está fundamentada em quatro aspectos: 

Participação dos funcionários nas decisões, reestruturação do trabalho através do 

enriquecimento de tarefas e de grupos autônomos de trabalho, inovação no sistema 

de recompensas para influenciar o clima organizacional, e melhoria no ambiente de 

trabalho tanto físico quanto psicológico (NADLER; LAWLER, 1983). 

E como já dito anteriormente, o bem-estar considera, no referente à qualidade 

de vida no trabalho, as dimensões biológica, psicológica, social e organizacional de 

cada pessoa e não, simplesmente, o atendimento a doenças e outros sintomas de 
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stress que emergem ou potencializam-se no trabalho. Trata-se do bem-estar no 

sentido de manter-se íntegra como pessoa, cidadão e profissional (LIMONGI, 2010).  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  A qualidade de vida no trabalho é um dos desafios do ambiente atual das 

organizações.  As organizações precisam estar atentas à qualidade de vida das pessoas 

que dela fazem parte, pois isto pode refletir diretamente nos resultados da empresa.  

Diante disto, esse trabalho teve como objetivo analisar criticamente a política 

de qualidade de vida de uma organização financeira. Para isso houve a análise do 

Programa de QVT da empresa, bem como as limitações desse programa. E de um 

modo geral, houve a análise das relações indivíduo-empresa nas organizações 

contemporâneas e identificação dos fatores que levam a um bem-estar. 

Outra consideração importante diz respeito aos participantes do estudo, que 

apesar de serem suficientes para um trabalho de conclusão de curso de graduação, 

pode não ter sido capaz de generalizar fielmente a organização em análise, devido 

ao tamanho da empresa.  

As entrevistas realizadas com os funcionários e gestores da organização 

mostraram a percepção dos colaboradores sobre o programa da empresa, assim 

como as vantagens e desvantagens de estarem inseridos naquela organização, e 

participando das atividades. 

Até porque um dos objetivos do trabalho foi verificar a percepção dos 

funcionários em relação ao programa da empresa, como era visto e interpretados 

por eles. A partir disso pode-se perceber que foram levantadas questões divergentes 

em relação ao que o programa pode oferecer. 

Notou-se que o programa de QVT da empresa levanta dois aspectos 

diferentes: a dimensão de que o programa é motivo de insatisfação dos empregados 

e a dimensão de que o fato de existir esses recursos traz a sensação de motivação.  

Então, há uma faca de dois lados, pois alguns entrevistados colocaram que o 

programa serve apenas para cumprir acordos de trabalho, o que traz a ideia de que 

o programa não é apenas ignorado como algo ineficiente, mas é algo que gera 

insatisfação por não garantir de fato a qualidade de vida dos empregados. 

Mas apesar disso, alguns funcionários afirmaram que o programa que a 

empresa oferece é interessante, pois apesar de não ser completo e de não atingir a 
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todos, a sensação de que em outras empresas não há esses recursos, já é motivo 

suficiente de se sentirem em vantagem em relação aos outros de outras empresas. 

De um modo geral, pode-se afirmar que ter qualidade de vida no trabalho não 

significa apenas participar de atividades de relaxamento e de socialização. A 

qualidade de vida no trabalho está muito além do que a maioria dos entrevistados 

percebe, pois a qualidade deve ser percebida em aspectos biológicos, sociológicos, 

psicológicos e organizacionais. O funcionário tem que se sentir como realizador de 

um importante papel na organização. 

A partir da realização da pesquisa bibliográfica pode-se perceber a importância 

do funcionário estar satisfeito, pois essa satisfação leva a um sentimento de bem-

estar e, consequentemente, melhora o desempenho individual e coletivo, dando 

oportunidade para os funcionários alcançarem melhores resultados. Tais resultados 

podem beneficiar tanto a empresa, quanto o indivíduo. Mas para isso, é 

imprescindível que a organização valorize a capacidade de cada colaborador e o 

reconheça como peça fundamental para o funcionamento da empresa.  

Afinal, se a vantagem competitiva dá-se através das pessoas, não se pode 

obter qualidade em produtos ou serviços se aqueles que o produzem não 

apresentam satisfação com seu trabalho (FERNANDES, 1996). 

Aparentemente, os funcionários se sentem satisfeitos trabalhando nessa 

organização, pois foi o que a maioria dos entrevistados afirmou. Eles acreditam que 

o clima organizacional é agradável, mas isso acontece independente das políticas 

de qualidade de vida implantadas. E, mesmo que as atividades oferecidas não 

sejam frequentes e de alcance de todos, a maioria dos entrevistados dedica parte do 

seu tempo para o próprio bem-estar. Poucos foram os que afirmaram não terem 

tempo ou não pensar sobre isso durante o dia-a-dia. 

Os fatores que indicam um sentimento de bem-estar giram em torno do 

reconhecimento da empresa em relação às dificuldades de cada um, prevenindo e 

solucionando possíveis causas de mal-estar. Mas, pelo menos entre a maioria dos 

entrevistados, não há o sentimento de que a empresa se preocupe, de fato, com a 

saúde física, mental e social dos funcionários. 

Também foi demonstrado, pelos gestores que viabilizam a execução do 

programa que há a percepção de satisfação por parte dos funcionários na realização 

das atividades, apesar de não ter uma medida de avaliação dessa satisfação. Assim, 

não há como mensurar se o funcionário melhora ou não o seu desempenho, devido 
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às políticas adotadas. Eles afirmam que o programa ainda é limitado, pela falta de 

uma verba adequada que possa beneficiar igualmente a todos.  

Outro aspecto importante diz respeito à motivação. Estudos comprovam que a 

motivação tem papel importante na concepção de um bom desempenho. Essa 

motivação será a força que move os funcionários, propiciando um ambiente mais 

desenvolvido e, possivelmente, com melhores resultados. Tal motivação pode ser 

um item importante, que somada à boa realização das obrigações, pode trazer a 

sensação de satisfação e, consequentemente de bem-estar. 

Uma outra questão levantada foi sobre a relação dos indivíduos com a 

empresa. Através das entrevistas percebeu-se que há um programa de qualidade de 

vida, mas não há um controle da efetividade da implantação desse programa, nem 

como um feedback dos beneficiários em relação ao aproveitamento dos recursos 

disponibilizados. A empresa executa o programa, mas não aplica nenhum tipo de 

questionário para avaliar o sucesso ou insucesso da realização das atividades. Não 

há o interesse, por parte da organização, em verificar se realmente há qualidade de 

vida entre os funcionários.  

Por fim, ao final da análise, todos entrevistados sugeriram melhorias no PQVT 

da empresa, recomendando modificação e implantação de novas políticas, que 

deem oportunidade a todos de forma igual e regular. A empresa poderia fazer um 

levantamento das necessidades de cada dependência, a fim de implantar as 

políticas que sejam realmente aplicáveis especificamente a cada equipe.  

As políticas de QVT da empresa propiciam satisfação e bem-estar até o 

momento em que os recursos são disponibilizados e as atividades são realizadas, 

pois depois disso não há o pensamento essencial de que é importante ter uma 

melhor visão do funcionário, acreditando que eles são pontos chave para o 

direcionamento da empresa ao sucesso do dia-a-dia. 

A partir disso, percebe-se que os objetivos do presente estudo foram 

alcançados, na medida em que se conseguiu estabelecer as distâncias entre as 

diretrizes do programa e a visão da empresa sobre o que é qualidade de vida no 

trabalho, e o que verdadeiramente é sentido em termos de qualidade e bem-estar.  

Recomenda-se que a organização amplie o seu conceito de qualidade de vida 

no trabalho, aumentando a visão sobre quais são as medidas necessárias para 

obtenção de uma boa qualidade de vida e, a partir disso, obter funcionários mais 

satisfeitos. É preciso uma maior atenção, por parte dessa organização, nos 
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conceitos atuais de que funcionários satisfeitos trabalham melhor, podendo trazer 

benefícios tanto para eles mesmos, quanto pra empresa. A empresa precisa se aliar 

ao conceito de que a capacidade de cada pessoa é o que faz a empresa caminhar. 

Uma maior sensibilidade quanto a isso e um maior investimento em políticas que 

propiciam o bem-estar podem gerar melhores desempenhos e maior probabilidade 

de bons resultados. 

Portanto conclui-se que o bem-estar sentido pelos funcionários não está ligado 

ao programa de qualidade de vida da empresa. Essa qualidade tem que estar 

presente em todos os aspectos do indivíduo, inserido num contexto geral, e aliado à 

própria cultura organizacional. É preciso viver com qualidade, e não apenas senti-la 

nos dias que ocorrem as atividades relaxantes propostas pelo programa.  
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Apêndice A – Roteiro da entrevista com os gestores 

 

1. Como funciona o Programa de Qualidade de Vida dessa organização? Quais 

são as suas diretrizes? 

2. Há algum controle em relação às pessoas que participam do programa? Esse 

programa atinge a meta esperada? 

3. Há percepção, por parte dos gestores do projeto, de melhoria na qualidade de 

vida dos funcionários? 

4. Há preocupação, por parte dos gestores do projeto, de melhoria no 

desempenho dos funcionários? 

5. Para você, o programa tem pontos negativos? Se sim, quais? 
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Apêndice B – Roteiro da entrevista com os funcionários 

 

1. Como é visto, por você, o Programa de Qualidade de Vida da sua empresa? 

2. Você se sente realmente satisfeito trabalhando aqui? Até que ponto esse 

programa traz satisfação em relação ao trabalho do dia-a-dia? 

3. O programa ajuda a aliviar o estresse do dia-a-dia? Você dedica parte do seu 

tempo ao seu bem-estar? 

4. Para você, o programa tem pontos negativos? Se sim, quais? 

 

 

 

  

 


