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RESUMO 

Esta pesquisa teve o objetivo de descrever a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 
em uma empresa do ramo educacional da rede privada de Brasília – DF. O estudo 
se inscreve sob a abordagem preventiva de QVT. Socialmente, este trabalho se 
justifica por procurar melhorar a QVT dos trabalhadores da organização e, 
consequentemente, os serviços prestados à população. Institucionalmente ele se 
justifica por permitir o conhecimento de fatores positivos e negativos relacionados à 
QVT na empresa, e a partir deles, aprimorar o bem-estar dos trabalhadores e 
aumentar a produtividade. Academicamente a pesquisa se justifica por ajudara 
construir a abordagem preventiva de QVT, que ainda não é muito estudada, 
principalmente na Administração. O estudo se classifica como exploratório e 
descritivo, quanto aos fins de pesquisa, e quantitativo e qualitativo, quanto à sua 
natureza. A amostra é composta por 67 participantes, dentre os 139 funcionários 
existentes na organização. O instrumento de coleta de dados, IA_QVT (Inventário de 
Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho) é composto por 5 fatores validados em 
análise fatorial exploratória, a saber: Condições de Trabalho, Organização do 
Trabalho, Relações Sócio-Profissionais de Trabalho, Reconhecimento e 
Crescimento Profissional e Elo Trabalho – Vida Social. Como resultados, o fator 
Condições de Trabalho obteve média 7,59 e desvio-padrão 1,83; o fator 
Organização do Trabalho obteve média 5,02 e desvio-padrão 1,33; o fator Relações 
Sócio- Profissionais de Trabalho obteve média 7,84 e desvio-padrão 1,66; o fator 
Reconhecimento e Crescimento Profissional obteve média 7,22 e desvio-padrão 
2,01; e o último fator, Elo Trabalho – Vida Social, obteve média 8,12 e desvio-padrão 
1,16. Percebe-se que a Qualidade de Vida no Trabalho na empresa precisa ser 
reconcebida em alguns aspectos (Organização do Trabalho por exemplo), pois há 
fatores geradores de mal-estar que podem estar prejudicando simultaneamente, 
trabalhadores e organização. O estudo teve a função de contribuir na construção de 
um viés preventivo de QVT, que é pouco estudado nas áreas da Educação, da 
Administração e da Psicologia. Ademais, a pesquisa também pode ter contribuído 
para a melhoria da QVT dos trabalhadores e da produtividade organizacional a partir 
do fomento de sugestões de políticas e programas de QVT. 

 

Palavras-chave: abordagem preventiva de QVT, bem-estar no trabalho, escala de 
QVT.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Reestruturação produtiva consiste no processo de compatibilizar no 

contexto do capitalismo moderno, as mudanças institucionais com as relações 

de produção e trabalho. Consiste, também, na redefinição de papéis na 

organização, visando a garantia da lucratividade a partir de uma alta 

produtividade. No auge da crise do sistema taylor-fordista de produção, as 

organizações e grandes corporações passaram a não produzir como antes, e 

assim se fez necessária uma readequação dos modos de produção às novas 

necessidades organizacionais, impostas pelo contexto. Neste processo, a 

globalização é central, pois é, ao mesmo tempo, meio e justificativa de 

introdução de novas tecnologias informatizadas e das rápidas transformações 

no contexto organizacional. 

Neste novo cenário que se desenha, as informações passaram a ser 

disseminadas e transformadas de forma mais rápida, e os trabalhadores 

também tiveram sua visão sobre trabalho globalizada. Desde a década de 70, 

via ação dos sindicatos (entre outros fatores), os trabalhadores da maioria 

das organizações empreendem um processo de luta por melhores condições 

de trabalho: mais do que isso, iniciaram um movimento por mudança no 

contexto organizacional como um todo. 

A partir da reestruturação produtiva e da globalização houve uma 

mudança radical no modo de gestão organizacional e do trabalho, o que 

impactou negativamente na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Segundo 

dados da Previdência Social, em 2009 foram registrados 723.452 acidentes e 

doenças do trabalho, entre os trabalhadores assegurados. Além disso, 

contabilizou-se 17.693 doenças relacionadas ao trabalho. Parte dos acidentes 

e doenças tiveram como consequência o afastamento de 623.026 

trabalhadores devido à incapacidade temporária (302.648 até 15 dias e 
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320.378 com tempo de afastamento superior a 15 dias), 13.047 trabalhadores 

por incapacidade permanente, e o óbito de 2.496 cidadãos.  

Em função desses indicadores e também do contexto econômico-sócio-

histórico ora descrito percebe-se que as organizações tiveram de voltar a 

gestão para seus funcionários, pois a produtividade é   dependente deles, e, 

para produzir, eles precisam se sentir bem com o seu trabalho. A Qualidade 

de Vida no Trabalho, então, tem se tornado uma questão enfática no mundo 

organizacional, pois ela parece uma alternativa sustentável para combinar o 

bem-estar dos trabalhadores e a produtividade das organizações. 

Segundo o modelo teórico de Walton (1973), de viés assistencialista, 

existem oito fatores que expressam a QVT: compensação justa e adequada; 

condições de trabalho; uso e desenvolvimento das capacidades; chances de 

crescimento e segurança; integração social na empresa; constitucionalismo, 

trabalho e espaço total de vida; e relevância social do trabalho. As empresas 

têm envidado esforços de modo a atender, mesmo que de forma parcial ou 

modificada, esses fatores, e, por consequência, melhorar a QVT dos seus 

funcionários no ambiente de trabalho, pois os trabalhadores, com frequência, 

têm se desgastado de forma desnecessária, em função do trabalho. 

Na incessante busca por atingir metas e objetivos organizacionais, em 

muitos casos os trabalhadores se esforçam em demasia devido a uma gestão 

inadequada dos fatores presentes no contexto de trabalho e que estão 

diretamente relacionados à QVT (mobiliário, normas, regras, ferramentas, 

cargas de trabalho, entre outros). Isto pode acarretar em um custo afetivo, 

cognitivo e/ou psicomotor para o trabalhador, denominado Custo Humano do 

Trabalho (CHT) 

O Custo Humano do Trabalho pode ser entendido como aquilo que os 

trabalhadores despendem (de forma individual ou coletiva), nas esferas física, 

afetiva e/ou cognitiva, para desempenharem as suas atividades e/ou 

atingirem os objetivos e metas organizacionais presentes no Contexto de 

Produção de Bens e Serviços (CPBS).  
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Pesquisas apontam, segundo Ferreira (2006), que o CHT, no atual 

contexto de reestruturação produtiva, é muito alto, e esse desgaste 

acumulado impacta negativamente a QVT. Por consequência, a produtividade 

organizacional e o bem-estar dos trabalhadores também são comprometidos. 

Para enfrentar o problema relacionado ao Custo Humano do Trabalho, foram 

criadas algumas abordagens de QVT que procuram, principalmente, dar 

momentos de prazer e tranquilidade aos trabalhadores durante a jornada. 

Tais abordagens prescrevem atividades como tai-chi-chuan, ginástica laboral, 

massagem, entre outras, como sendo as principais alternativas de reduzir o 

CHT. Todavia estas ações acabam por ter efeitos contrários e que não dão 

resultados sustentáveis ao longo do tempo, caracterizando, assim, uma 

abordagem assistencialista de QVT. 

Para ilustrar a abordagem assistencialista de QVT, há uma metáfora 

chamada Ofurô Corporativo (FERREIRA, 2006). Essa expressão é utilizada 

para reunir as atividades de prazer e relaxamento, dentro do CPBS, que as 

gerências utilizam para compensar o CHT dos trabalhadores, porém, sem 

eliminar o desgaste. Exemplos clássicos são: ginástica laboral; massagem; 

aula de yoga. Segundo Ferreira (2006), existem estudos recentes que 

demonstram que a utilização de Ofurô Corporativo não soluciona os 

desgastes sofridos pelos trabalhadores. Resumidamente, a metáfora do Ofurô 

prescreve que o trabalhador, ao participar de uma ginástica laboral, por 

exemplo, é retirado do contexto de trabalho (onde estão as causas de mal-

estar que impactam sua QVT) e colocado em uma sessão de relaxamento 

(ginástica laboral, comparada metaforicamente a um Ofurô. Passados 40, 60 

minutos, este trabalhador é retirado desta "tina" e retorna ao seu posto de 

trabalho, onde volta a vivenciar situações de mal-estar (más condições de 

trabalho, relações precárias de trabalho, falta de reconhecimento, entre 

outras). Na prática, a lógica que sustenta esta abordagem é a seguinte: o 

trabalhador é a variável de ajuste, e não o contexto de trabalho.   

Visto isso, fica claro que não adianta “mascarar” as reais necessidades 

dos funcionários com atividades de lazer. O que realmente pode mudar o 
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contexto organizacional, segundo a abordagem preventiva, é a participação 

geral dos funcionários da organização em ações individuais e coletivas de 

QVT, desde gestores até os trabalhadores operacionais. O primeiro passo 

para tal, é realizar um diagnóstico do contexto de trabalho na visão de quem 

trabalha (e não apenas dos dirigentes e gestores, como geralmente 

acontece), com vistas a identificar fontes de bem-estar e mal-estar presentes 

no contexto laboral e não somente no indivíduo. É a esta perspectiva de QVT 

que a presente pesquisa está filiada. 

O objetivo geral é descrever a percepção de Qualidade de Vida no Trabalho de 

uma amostra de trabalhadores de uma organização privada do ramo educacional. 

Saber de que forma os funcionários da Instituição de ensino percebem a QVT na 

organização. Para tal, este trabalho está estruturado da seguinte forma: (a) 

Formulação do Problema, onde será descrito o problema que deu origem à essa 

pesquisa, (b) Objetivos, onde será descrita a intenção desta pesquisa, (c) Objetivos 

Específicos, que determinam os passos para se atingir o objetivo principal da 

pesquisa, (d) Justificativa, onde será mostrada a importância do trabalho, (e) 

Referencial Teórico, onde  serão apresentas as premissas e modelos teóricos da 

pesquisa, (f) Métodos e Técnicas de Pesquisa, onde será descrito o método de 

pesquisa utilizado, a caracterização da organização e dos participantes, o 

instrumento de pesquisa, os procedimentos de coleta e análise de dados, (g) 

Resultados e Discussão, onde serão apresentados e discutidos os resultados da 

pesquisa quantitativa e qualitativa e, (h) Conclusão, onde serão apresentadas as 

conclusões da pesquisa, os limites pelos quais ela não se apresenta de forma mais 

completa, e sugestões para estudos posteriores. 

A seguir, serão demonstrados o problema e os objetivos que deram origem a 

esta pesquisa. 
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1.1 Formulação do problema  

A pergunta que norteou a presente pesquisa é: Qual é a percepção de 

Qualidade de Vida no Trabalho de uma amostra de trabalhadores de uma 

organização privada do ramo educacional em Brasília (DF)? 

1.2 Objetivo Geral 

Descrever a percepção que uma amostra de trabalhadores de uma 

organização privada do ramo educacional têm da Qualidade de Vida no Trabalho no 

âmbito da empresa. 

1.3 Objetivos Específicos 

� Aplicar o Inventario de Avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho                                     

(IA_QVT). 

� Com base nos resultados, sugerir ações de consolidação dos aspectos 

positivos e de combate dos aspectos negativos relacionados à 

Qualidade de Vida no Trabalho na organização. 

 

1.4 Justificativa 

A pesquisa se justifica em três esferas: social, institucional e acadêmica. 

Do ponto de vista social, o estudo justifica-se, pois a partir da percepção de 

QVT dos trabalhadores da Instituição de Ensino, pode-se melhorá-la, e, 

então, melhorar os serviços prestados aos cidadãos-usuários. 
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Institucionalmente, o estudo se justifica ao passo que permite conhecer  

os fatores positivos e negativos que impactam a QVT dos trabalhadores. 

Assim, é possível identificar e combater variáveis que comprometem o bem-

estar e, consequentemente, a produtividade da organização. Atuar sobre 

estas variáveis é, portanto, fomentar o bem-estar e a produção 

organizacionais. 

Academicamente, o estudo se justifica na medida em que contribui para 

a construção de uma abordagem preventiva de QVT, focada no indivíduo na 

área da Administração, pois aumenta a quantidade de estudos e resultados 

na área. Além disso, investiga, por um viés preventivo, a percepção de QVT 

dos funcionários de colégio particular, campo de estudo que é pouco 

investigado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Reestruturação Produtiva 

Neste tópico será abordado o tema Reestruturação produtiva, que se trata da 

reorganização industrial em vista de a organização se atualizar para as 

necessidades de mercado. 

A Reestruturação Produtiva (RP) é a revisão, por parte das organizações, do 

modo de produção de bens, gestão do trabalho e acumulação de capital no contexto 

do capitalismo. Neste contexto, ocorreram diversas mudanças que impactaram 

diretamente os trabalhadores. A princípio, as organizações  só se preocupam com a 

revisão das dimensões citadas acima para garantir uma maior produtividade. No 

Brasil, a RP é vista como "modernização conservadora" (TUMOLO, 2001), pois 

começou não para atender às necessidades dos trabalhadores, e sim para atender a 

uma necessidade organizacional, por padrões de produção mais “lucrativos” por 

parte do Governo. Apontam Tumolo (2001) e Gitahy (1992), que a tendência de 

reestruturação é em busca da diminuição de postos de trabalho, da alteração na 

estrutura da qualificação destes, e mudanças no padrão de gestão e comando da 

força de trabalho. 

O objetivo da Reestruturação Produtiva começou a mudar a partir da década 

de 90, quando as necessidades dos trabalhadores foram vistas de forma mais 

orgânica em relação a este processo, assim como é apontado:  

... o período iniciado no começo dos anos 90, quando efetivamente as 

empresas passaram a investir... com ênfase na flexibilização do trabalho e 

no maior envolvimento do trabalhador com a qualidade e a produtividade 

(LEITE, 1995 apud MARTINS, 2001, P. 62). 

Em um mundo globalizado, evolução, rapidez e mudança são imperativos que 

estão em evidência. É perceptível que nada se mantém igual por muito tempo, pois 

a agilidade com a qual as informações fluem implica em um ambiente de mudança 

constante. Neste processo, o fenômeno da reestruturação produtiva é notável.  

As empresas precisam ajustar-se às novas exigências da economia 

globalizada e, para tal, têm pontuado a necessidade de uma nova gama de 
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trabalhadores, mais qualificados, com maior nível de escolaridade, mais 

responsabilidades, mais resilientes, com maior participação, e um maior 

compromisso com a organização. (MARTINS, 2001). 

Percebe-se que a Reestruturação Produtiva não é só um aspecto relacionado 

à mudança do contexto de trabalho, mas sim um fenômeno multifacetado, 

constituído por redução do ciclo de vida dos produtos e serviços, aumento do uso de 

tecnologia na produção, avanço das ferramentas de controle da produção e do 

trabalho, precarização do emprego, complexificação das relações sócio-

profissionais, entre outras. 

Essa transição/ reestruturação produtiva, que engloba a questão da 

qualidade, tem sido conceituada como um processo que busca 

compatibilizar uma série de mudanças organizacionais nas relações de 

trabalho, implicando uma nova definição de papéis das nações e entidades 

do sistema financeiro, para garantir a competitividade e a lucratividade nas 

quais as novas tecnologias têm um papel central (CORRÊA, 1997 apud 

LACAZ, 2000, P. 156) 

Se as organizações não se atentarem para esta compatibilização ao novo 

paradigma, dificilmente terão espaço no mercado, como, inclusive, é explicitado a 

seguir: 

O ambiente de trabalho empresarial brasileiro vem se tornando 

intensamente competitivo em virtude das profundas mudanças  que vêm 

ocorrendo na economia mundial, nas relações sociais e políticas, na 

tecnologia, na organização  produtiva, nas relações de trabalho e na própria 

inserção do elemento humano no tecido social produtivo (ALBUQUERQUE 

e FRANÇA, 1998, p.40) 

Em resumo, a reestruturação produtiva é o planejamento e a execução 

de uma transformação do sistema produtivo de trabalho nas organizações 

através de uma "combinação mais adequada de modelos produtivos" 

(TUMOLO, 2001), que procura manter a produtividade e o controle dos 

trabalhadores. 

Mas, qual é o impacto deste fenômeno contemporâneo no Custo 

Humano do Trabalho e, consequentemente, na QVT? Estas perguntas serão 

respondidas nos tópicos seguintes. 

 

 



19 

 

 

 

2.2 Custo Humano do Trabalho 

Baseado em Ferreira (2006), pode-se dizer que o Custo Humano do 

Trabalho (CHT) é o que deve ser despendido pelos trabalhadores 

(individualmente ou coletivamente) nas esferas física, cognitiva e/ou afetiva 

para responder às exigências de tarefas (formais e/ou informais) postas em 

um contexto de trabalho. É um conceito que surgiu em 2000 para definir as 

consequências positivas e negativas do trabalho nos campos afetivo, 

cognitivo e psicomotor do trabalhador. As contradições e os obstáculos 

organizacionais são as principais fontes do CHT. 

Existem dois conceitos que são essenciais para a caracterização de 

Custo Humano do Trabalho: custo cognitivo e custo físico. O custo cognitivo 

pode ser o custo intelectual ou afetivo que a atividade demanda, ou mesmo o 

desgaste mental do trabalhador para executar uma tarefa. Este custo pode 

variar de trabalhador para trabalhador, pois uma mesma atividade pode 

demandar níveis diferentes de esforço cognitivo entre os trabalhadores. Já o 

custo físico, é o desgaste físico (motor) do trabalhador, ocorrendo por meio da 

movimentação e do desgaste de seu corpo. O CHT afetivo diz respeito às 

implicações psicológicas e emotivas que o trabalho pode ter no trabalhador. 

São custos relacionados à problemas familiares, vida social, e o próprio 

desgaste emotivo pelo qual o trabalhador passa no seu ambiente de trabalho. 

Para enfrentar o CHT, os trabalhadores traçam estratégias mediadoras. 

Quanto mais efetiva a mediação traçada pelo trabalhador, menor o Custo 

Humano do Trabalho. 

O conceito de CHT contribui para a análise da tarefa no trabalho, pois 

considera tanto as exigências do contexto de trabalho quanto os efeitos 

destas sobre os trabalhadores. O conceito estabelece novas bases para a 

mensuração e aplicação em cenários de análise do trabalho. 

(...)os resultados de estudos em ergonomia mostram a importância da 

análise da tarefa em função dos seguintes aspectos: (a) a tarefa é 

preexistente ou anterior à atividade; (b) ela é resultante da concepção 
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formal ou informal de quem determina a execução do trabalho; (c) descrição 

da tarefa veicula explicita ou implicitamente um modelo idealizado de 

sujeito; (d) toda tarefa requer do sujeito uma dupla atividade: de elaboração 

e de execução (FERREIRA E FREIRE, 2000, p. 6). 

Segundo Gonçalves, Odelius e Ferreira (2001), “a atividade caracteriza-

se por uma dinâmica de regulação permanente do sujeito”. O trabalhador 

busca se organizar em seu ambiente de trabalho objetivando atingir as metas 

organizacionais e o trabalho que lhe foi prescrito, e, por vezes, o custo disso 

vai além do que um funcionário consegue oferecer. A conciliação de metas e 

bem-estar humano é o foco das organizações atuais. É necessário um 

equilíbrio para que a relação seja de ganha-ganha, para que nem o 

funcionário se prejudique nem a empresa perca produtividade.  

O trabalho prescrito não possui a concretude do trabalho real, por isto o 

custo calculado para a atividade não é, por conseqüencia, concreto. Segundo 

Ferreira (2000), “o trabalho prescrito ou previsto, é circunscrito num contexto 

particular de trabalho representando os “braços invisíveis” da organização do 

trabalho que fixa as regras e dita os objetivos qualitativos e quantitativos"; e 

Trabalho real, comporta a atividade do sujeito, seu modus operandi numa 

temporalidade dada, num o lócus específico; onde ele coloca em jogo todo 

seu corpo, sua experiência, seu savoir-faire, sua afetividade numa 

perspectiva de construir modos operatórios visando regular sua relação com 

as condições objetivas de trabalho (FERREIRA, 2000, p. 76). 

A visão tecnocêntrica atualmente vigente não considera a limitação dos 

trabalhadores, que não podem olhar em duas direções ao mesmo tempo ao 

tratar de uma mesma informação; memorizar uma quantidade grande de 

informações em um espaço pequeno de tempo; reagir com a mesma 

prontidão no decorrer de sua jornada de trabalho; manter uma postura de 

flexão muscular por algum tempo sem que ocorra uma sobrecarga cardíaca; 

deixar de sentir medo do trabalho que imponha condições de risco; ou mesmo 

controlar o sono em uma jornada noturna. 

Estudos em Ergonomia mostram que o desrespeito e /ou 

desconhecimento destes aspectos, por parte dos gestores, estão na origem 

de inúmeros acidentes, para não falar de outras conseqüências (como o 
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suidício). Objetivamente falando, as exigências físicas, cognitivas e afetivas 

são muitas, e precisam de mediação eficiente. 

Neste contexto, fica claro que o CHT é de suma importância para 

permitir o conhecimento dos fatores que podem impactar a Qualidade de Vida 

no Trabalho. Além disso, ele permite o desenvolvimento de instrumentos de 

medida e elaboração de estratégias de prevenção. O Custo Humano do 

Trabalho é inversamente proporcional à percepção de QVT. Quando se fala 

de QVT, quais são os modelos clássicos? A seguir, esta questão será 

abordada. 
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2.3 Qualidade de Vida no Trabalho: Os modelos cláss icos 

 

A preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) surgiu de 

forma mais sistemática a partir da década de 70, com o início da 

reestruturação produtiva nas organizações. Os modelos clássicos de QVT 

também surgiram neste período com os estudos de Walton (1973), Hackman 

e Oldham (1975), Westley (1979) e Wether e Davis (1983). 

Walton (1973), em seu modelo teórico, descreve oito fatores que 

expressam a QVT, que são: compensação justa e adequada; condições de 

trabalho; uso e desenvolvimento das capacidades; chances de crescimento e 

segurança; integração social na empresa; constitucionalismo; trabalho e 

espaço total de vida; e relevância social do trabalho. Este autor acredita que  

para existir Qualidade de Vida no Trabalho, deve haver um equilíbrio do 

trabalho com a vida do sujeito em outras dimensões, além de haver um papel 

social da organização e uma produtividade aliada à QVT. Segundo a visão de 

QVT de Walton (1973): 

Com a finalidade de estudar a satisfação do trabalhador em ambiente de 

trabalho associada à motivação, a Qualidade de Vida no Trabalho baseia-se 

na humanização do trabalho e responsabilidade social da empresa, onde 

envolve o atendimento de necessidade e aspiração do indivíduo, o qual é 

muitas vezes negligenciado pelas organizações em nome da produtividade 

e do crescimento econômico (WALTON, 1973 apud QUILICI E XAVIER, 

2006). 

Por outro lado, a QVT, baseada na visão de Hackman e Oldham (1975), 

está mais ligada à satisfação e motivação no ambiente de trabalho. O modelo 

teórico defendido pelos autores é o Modelo das Dimensões Básicas da 

Tarefa, que se baseia em fatores diferentes dos de Walton (1973). 

Na ótica de Hackman e Oldham, a QVT está fortemente associada aos 

aspectos de motivação interna, satisfação no cargo e enriquecimento do 

cargo. Nessa perspectiva, a gestão de QVT deve basear-se nos seguintes 

fatores: na força de necessidade de crescimento do trabalhador; percepção 

do significado da tarefa (variedade de habilidades, identidade da tarefa), 

significado da tarefa, autonomia e tarefa (FERREIRA, ALVES E TOSTES, 

2009, p. 320). 
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Outro aspecto referente ao Modelo de Hackman e Oldham (1975), 

apontados por Moraes e Kilimnik (1989) e Sant ' anna, Moraes e Kilimnik 

(2005), é que embora Hackman e Oldham levem em consideração que 

variáveis de conteúdo sejam as principais determinantes de satisfação no 

trabalho, eles não diminuem a importância dos fatores de contexto. 

Hackman e Oldham (1975) produziram, segundo Garcia (2010), um 

instrumento denominado Job Diagnostic Survey (JBS), para examinar o 

conjunto de atribuições de um trabalho para ver o que dele pode ser 

reestruturado para aumentar a motivação e a produtividade do funcionário e, 

ainda, avaliar como as mudanças influenciam o indivíduo. O instrumento não 

é indicado para trabalhadores que não tenham bom entendimento da língua 

nativa ou não tenha o ensino fundamental completo. 

Já a QVT segundo o Modelo de Westley (1979), leva em consideração 

quatro tipo de problemas que afetam diretamente a vida dos trabalhadores, 

que podem ser originados nas organizações da sociedade industrial e nas 

suas transformações ao longo do tempo. O autor defende que a insatisfação 

do trabalhador está ligada à desigualdade e à segurança no ambiente de 

trabalho e, além dessas, à falta de participação nas decisões e processos da 

organização. A principal ênfase do autor é na participação dos trabalhadores. 

A QVT, para Werther e Davis (1983), segundo Garcia (2010), se baseia 

em um projeto de cargos que considera os aspectos relacionados aos 

seguintes fatores: ambientais, organizacionais e comportamentais. 

Os fatores ambientais são aqueles que levam em conta as expectativas 

sociais e as habilidades e disponibilidades de empregados potenciais; ou 

seja, o objetivo é evitar que o cargo seja tão complexo que requeira a 

importação de trabalhadores ou tão simples a ponto de causar 

insatisfações, no caso em que a mão-de-obra disponível seja mais 

qualificada. Os fatores organizacionais são relacionados à perfeita 

identificação da tarefa ao cargo, à estipulação de um volume coerente de 

trabalho e à utilização de métodos e processos que visem à melhoria das 

práticas de trabalho, a fim de minimizar o tempo e o esforço do trabalhador, 

buscando eficiência. Já os fatores comportamentais estão associados às 

necessidades dos trabalhadores. (GARCIA, 2010, p. 81) 
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De modo geral, é perceptível que o principal objetivo destes modelos 

teóricos  (Hackman e Oldham, 1976; Walton, 1973; Westley, 1979; Werther e 

Davis, 1983) de Qualidade de Vida no Trabalho, é encontrar o equilíbrio entre 

o bem-estar dos funcionários e a produtividade da organização. São 

sugestões básicas de como melhorar a situação dos trabalhadores em seu 

ambiente de trabalho e diminuir os causadores de mal-estar, a partir das 

ações dos gestores e com a participação de todos os trabalhadores 

envolvidos no processo, cuja contribuição possibilita uma maior e melhor 

percepção das necessidades relacionadas à Qualidade de Vida no ambiente 

de trabalho. 

No Brasil, os modelos clássicos de QVT deram origem a uma 

abordagem de viés assistencialista e hegemônico, tendo o individuo como 

variável de ajuste. A seguir esta abordagem será descrita. 
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2.4 Qualidade de Vida no Trabalho de viés Assistenc ialista 

 

No Brasil, existem dois tipos de vieses relacionados à Qualidade de Vida 

no Trabalho: o viés assistencialista e o preventivo. Neste tópico, será 

abordado o viés assistencialista. As práticas assistencialistas de QVT têm 

como base os modelos teóricos clássicos, de origem basicamente 

estadounidense, e buscam apenas diminuir o mal-estar dos trabalhadores 

com momentos de prazer e relaxamento dentro do trabalho, sem investigar a 

fundo possíveis variáveis do contexto de trabalho que impactam 

negativamente o bem-estar dos colaboradores. Essas práticas são 

conhecidas pela expressão Ofurô Corporativo, que se baseiam em atividades 

do tipo anti-stress, e que buscam compensar o desgaste sem eliminar a fonte 

dele, e adaptando o funcionário ao trabalho em vez de adaptar o trabalho a 

ele.  

Como desenvolve Lacaz (1983 apud LACAZ, 2000), atribuir ao próprio 

trabalhador a responsabilidade de adaptar-se ao trabalho ou de promover a 

própria qualidade de vida em seu ambiente de trabalho é uma ideologia antiga 

que culpa o trabalhador por tudo que lhe ocorre. As práticas assistencialistas 

agem, então, nessa ideologia antiga, de forma a "esconder" o desgaste dos 

trabalhadores, para eles conseguirem se adaptar ao trabalho. Um fato lastimável, 

afinal, não se pode responsabilizar somente o trabalhador por sua QVT, pois a 

organização é um todo constituído por diversas partes e atores. 

Baseando-se no artigo de Ferreira (2006), intitulado Ofurô Corporativo, 

pode-se falar um pouco mais sobre esses tipos de práticas focalizadas no 

combate ao stress do trabalhador. O autor faz uma crítica a elas, pois são 

atividades que simplesmente dão prazer ou relaxamento momentâneo, o que, 

a longo prazo, não muda o contexto da organização, e nem mesmo diminui a 

quantidade de causadores de mal-estar que ela possui. Para Ferreira (2006), 

os próprios trabalhadores percebem que uma ginástica laboral, um exemplo 

de assistencialismo, não resolve o problema de saúde que uma cadeira pode 

causar em sua coluna, apenas minimiza um mal que posteriormente se 
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reinstalará. Para exemplificar pode-se falar sobre, o Tai Chi Chuan  no 

ambiente organizacional, que funciona como uma espécie de ofurô (a tina 

japonesa de tratamento antiestresse) – um “banho de ofurô corporativo”. Depois 

desse banho de tranquilidade e relaxamento, o trabalhador volta descansado, 

energizado e com sensação de que o estresse ficou para o passado. Ao voltar 

para o mesmo  contexto produtivo adverso à Qualidade de Vida no Trabalho, 

basta uma jornada para que os sintomas do desgaste reapareçam. Neste caso, a 

fadiga é como uma vela de aniversário que se apaga com o sopro e, em 

segundos, reacende. 

Outra definição conhecida para este tipo de prática é Cardápio de 

atividades anti-stress, que, da mesma forma, são estratégias de “sedução” 

voltadas para se garantir ou aumentar a produtividade. O foco é no indivíduo, 

buscando aumentar a sua resistência às adversidades organizacionais. É 

perceptível que o objetivo nesse caso não é o trabalhador, e a sua saúde, pois a 

intenção das práticas é garantir a produtividade. 

Após algum tempo, o trabalhador percebe que estão tratando sua fadiga de 

forma errônea, e se preocupando com os aspectos secundariamente 

importantes. Os trabalhadores requerem uma devida mudança na organização 

para que os males aos quais estão submetidos sejam eliminados, e quando isto 

não for possível, que as fontes permanentes desse desgaste sejam atenuadas 

ou diminuídas. 

Se nem os trabalhadores acreditam que este tipo de prática funciona para 

melhorar a sua Qualidade de Vida no seu ambiente de trabalho, seria temeroso 

acreditar que elas funcionam de fato. Segundo Antloga e Lima (2007) e Ferreira 

(2006b), apud Ferreira et. al (2009) "os limites na concepção assistencialista 

evidenciam-se, basicamente, pela dificuldade de conseguir, por parte dos 

trabalhadores, adesão duradoura aos programas". São muitas as causas de mal-

estar no trabalho: ociosidade, salário e reciprocidade; hostilidade e condições 

físicas; carreira e estilo de chefia; trabalho repetitivo; controle e divisão de 

tarefas; política de benefícios inadequada; falta de crescimento profissional; tipo 

de supervisão inadequada; falta de motivação do pessoal; relação deficiente 

entre organização e funcionário, treinamento inadequado; estresse ocupacional; 
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falta de reconhecimento do trabalho; jornada de trabalho inadequada; falta de 

tempo para a família. Existe uma diversidade de causas, e elas devem ser 

tratadas de forma a prevenir o mal-estar e não simplesmente ignorá-las 

introduzindo ofurô corporativo na organização. Mas como, então, atuar, 

preventivamente, no que diz respeito à QVT? Esta pergunta será respondida a 

seguir. 
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2.5 Qualidade de Vida no Trabalho de Viés Preventiv o 

O viés Preventivo de QVT difere do assistencialista na forma de promover o 

bem-estar dos trabalhadores. Enquanto o primeiro procura investigar os 

causadores de mal-estar no trabalho, para então, agir sobre eles, o segundo 

procura apenas minimizar as conseqüências de tais fatores, propondo ações 

estanque e de pouco impacto na QVT real dos trabalhadores. O viés preventivo 

atua em fatores interdependentes: condições de trabalho; organização do 

trabalho; relações socioprofissionais; crescimento e reconhecimento profissional; 

e elo trabalho-vida social. 

Os primeiros estudos que fundamentaram a abordagem preventiva de QVT 

foram realizados por Ferreira (2006a, 2006b, 2007) e vêm sendo 

complementados por pesquisas, por exemplo, de Carneiro e Ferreira 

(2007), Antloga e Lima (2007) e Lima (2008). O foco da abordagem está em 

remover os problemas geradores de mal-estar no trabalho nos contextos de 

produção, atuando em três dimensões interdependentes: condições, 

organização e relações socioprofissionais de trabalho (FERREIRA, 

FERREIRA, ANTLOGA, BERGAMASCHI, 2009, p. 149).  

Além das dimensões citadas, existem outras duas que também se inter-

relacionam com as demais, que são o reconhecimento e crescimento no 

trabalho, e elo trabalho - vida social. A primeira está relacionada à preocupação 

da organização em reconhecer o trabalho realizado, e ainda, possibilitar ao 

trabalhador o crescimento dentro da estrutura organizacional, e, a segunda, está 

relacionada ao equilíbrio entre as vidas profissional e social do trabalhador. 

Diferentemente do assistencialismo, o viés preventivo surge como uma 

possível opção para combater e suprimir variáveis de preditoras de mal-estar no 

Contexto de Produção de Bens e Serviços (CPBS), pois procura transformar o 

ambiente organizacional com base na opinião dos próprios trabalhadores, 

construída com sua percepção do contexto no qual está inserido. 

A prevenção atua em 5 fatores interdependentes, diz Ferreira (2006): 

condições de trabalho; organização do trabalho; relações sócioprofissionais 

de trabalho; crescimento e reconhecimento profissional; elo trabalho - vida 

social. É uma mudança de mentalidade, que procura tornar o trabalho um 
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exercício do bem-estar coletivo e individual, com a cooperação inter e 

multidisciplinar de todos, desde operários até os mais altos gestores da 

cúpula administrativa. 

A grande e principal diferença do assistencialismo para a prevenção se 

resume a duas palavras: adaptação e objetivo. Adaptação, pois no caso do viés 

assistencialista, o funcionário se adapta ao trabalho, enquanto no preventivo o 

trabalho é adequado ao funcionário. E objetivo, porque o assistencialismo pratica 

ações em busca de produtividade, principalmente; já a prevenção, objetiva o 

bem-estar dos funcionários, e a produtividade é uma consequência.  

A ergonomia da atividade pode e deve contribuir com a melhoria da 

Qualidade de Vida no Trabalho, mas com base em outra perspectiva. Uma 

perspectiva de QVT que se apóie em uma abordagem de natureza 

preventiva, cooperativa com outras ciências do trabalho e seus especialistas 

e, sobretudo, em uma concepção ontológica do sentido do trabalho que 

resgate o seu papel humanizador no âmbito das organizações (FERREIRA 

2008; FERREIRA, 2006, e MENDES e FERREIRA, 2004 apud FERREIRA 

2008). 

A palavra Ergonomia também diz muito a respeito da Qualidade de Vida no 

Trabalho de Viés Preventivo. Segundo Veras e Ferreira (2006), "a Ergonomia da 

Atividade busca compreender os indicadores críticos presentes no contexto de 

produção para transformá-los com base em uma solução de compromisso que 

atenda à necessidade e aos objetivos de trabalhadores, gestores e usuários". 

A respeito de QVT e Ergonomia da Atividade, dizem que: 

A principal diferença entre os dois campos consiste no fato de que as 

abordagens de QVT, de modo geral, filiam-se a uma perspectiva analítica 

de natureza  macroprocessual (foco no estudo da organização como um 

todo), enquanto a tradição de estudos e pesquisas em Ergonomia da 

Atividade alinha-se em uma perspectiva de natureza micro processual (foco 

em setores específicos da organização nos quais se manifestam 

determinados problemas) (FERREIRA, FERREIRA, ANTLOGA E  

BERGAMASCHI, 2009). 

A intenção generalizada da prevenção está na mudança de todas (ou as 

necessárias) variáveis do contexto detrabalho para o maior bem-estar dos 

trabalhadores. Para afirmar a necessidade de uma adequação do trabalho ao 

trabalhador, podemos citar: "as condições de trabalho inadequadas deterioraram 
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a qualidade do ambiente de trabalho aumentando o custo humano e colocando 

em risco o bem-estar dos trabalhadores" (FERREIRA, 2004 apud VERAS e 

FERREIRA, 2006, p. 142). 

Segundo Laurell e Noriega (1989 apud LACAZ 2000), "melhorar a qualidade  

das condições de saúde no trabalho, a partir do enfoque acima discutido, 

acarreta identificar os problemas em cada situação, com a participação efetiva 

dos sujeitos do processo do trabalho e replanejá-lo, o que envolve sempre um 

processo de negociação".  

A seguir, serão descritos os estudos de QVT no Brasil.  
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2.6 Qualidade de Vida no Trabalho: uma Revisão dos Estudos 
no Brasil 

 

A literatura de Qualidade de Vida no trabalho teve seu início na década de 

1970, com as produções de Walton (1973), e, posteriormente, Hackman e 

Oldham (1975). No Brasil, os estudos a respeito do tema tiveram uma maior 

produção a partir da década de 90 do século XX. É uma área do conhecimento 

relativamente jovem, que ainda possui muitas falhas a serem corrigidas.   

No Brasil os esforços pela QVT são mais tardios, conforme lembra 

Fernandes (1996), mas também decorrem da busca de competitividade das 

empresas com a abertura para importação de produtos estrangeiros e da 

corrida para a implantação dos programas de qualidade total. Atualmente a 

QVT procura resgatar a humanização do ambiente da empresa, enfatizando 

maior equilíbrio entre trabalho e lazer, buscando o bem-estar geral para o 

trabalhador em todos os ambientes que fazem parte de seu cotidiano 

(GARCIA, 2010, p. 78). 

Em uma análise de 2001 a 2005 de estudos da área, foi possível observar 

alguns aspectos, que aqui serão listados. A primeira característica é que existem 

poucos estudos sobre QVT no Brasil. Os estudos, em sua maioria, são empírico - 

analíticos e muito genéricos, sem abordar QVT especificamente, mas sim 

conceitos relacionados como o bem-estar, mal-estar,  sofrimento no trabalho, 

entre outros. A tendência verificada nos estudos vai ao encontro da pesquisa 

mista (Quali e Quanti). E como já foi citado anteriormente, por uma questão de 

jovialidade do tema, os pesquisadores são inexperientes.  

Foi possível observar, dentro desse contexto, que a maior parte dos 

trabalhos que vem sendo desenvolvidos acerca do tema Qualidade de Vida 

no Trabalho apresentam caráter empirista analítico, ou seja, corresponde de 

fato a um estágio pouco avançado do desenvolvimento de uma disciplina 

científica, contribuindo para a edificação de um quadro conceitual 

amplamente descritivo que tem, no máximo, um poder de generalização 

empírica (MEDEIROS E OLIVEIRA, 2009, p. 39). 

Os Estudos dessa área têm outra característica pertinente, que é o fato 

delas serem em sua maioria de viés assistencialista. "Em linhas gerais, a 
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abordagem assistencialista é predominante e concentra a maior parte dos 

estudos sobre QVT (FERREIRA, ALVES E TOSTES, 2006; FERREIRA, ALVES 

E TOSTES, 2009) e se apóia, principalmente, no pressuposto do "indivíduo como 

variável de ajuste" e por "atividades compensatórias do tipo antiestresse" 

(FERREIRA, ALVES E TOSTES, 2009; LEITE, FERREIRA E MENDES, 2009)" 

(MEDEIROS e FERREIRA, 2011, p. 16).  

Em um outro estudo que leva em consideração a revisão da produção 

científica de 1995 a 2009, pode-se perceber que as características do estudo 

anterior se mantêm de forma geral. Referente às linhas temáticas mais utilizadas 

nos estudos, existem alguns subtemas. No tema "QVT e as novas práticas de 

gestão", "os artigos priorizam as discussões referentes aos programas de QVT - 

PQVTs, com forte ênfase na descrição de tais programas sem, contudo, 

estabelecer análises que articulem seus resultados..." (MEDEIROS e 

FERREIRA, 2011, p. 22). O tema "Ergonomia Aplicada à QVT" tem a maioria dos 

seus estudos feitos em organizações públicas, e com a exceção de Gonçalves, 

os restantes todos utilizam o viés preventivo, segundo Medeiros e Ferreira 

(2011). A linha temática de "Satisfação no Trabalho" tem seus estudos na área 

de inserção e a gestão do trabalho de pessoas com deficiência, segundo 

Carvalho-Freitas (2009 apud MEDEIROS E FERREIRA, 2011). No tema "Saúde 

do Trabalhador" os subtemas tratados têm ênfase na QVT no prisma da saúde 

(LACAZ, 2000 apud MEDEIROS E FERREIRA, 2011), na perspectiva holística 

(REGIS-FILHO e LOPES, 2001 apud MEDEIROS E FERREIRA 2011), e na 

saúde e QVT na empresa familiar (DESCARNIO e LUNARDELLI, 2007 apud 

MEDEIROS E FERREIRA 2011). 

Houve uma mudança nos temas pesquisados no decorrer dos últimos anos, 

inclusive por conta do surgimento do viés preventivo. 

No final dos anos 90, e início dos anos 2000, pesquisava-se  a QVT  como 

uma ferramenta  estratégica  de Recursos Humanos e inserida na Gestão 

de Qualidade Total. A partir de 2007, a temática de QVT migra do escopo  

do Recursos Humanos para caminhar em outras direções, abarcando 

questões relacionadas diretamente ao bem-estar  do trabalhador e aos 

impactos gerados pelas novas tecnologias em estreita sintonia com os 

desdobramentos, regra geral, "perversos", da reestruturação produtiva ora 

em curso (MEDEIROS E FERREIRA, 2011, p. 24) 



33 

 

 

Esses mesmos autores apontam de forma generalizada a caracterização 

das pesquisas de Qualidade de Vida no Trabalho, desde o seu surgimento  na 

década de 70 do século XX. Segundo a pesquisa feita por eles, há um 

predomínio de modelos conceituais clássicos em QVT com preponderância do 

modelo Hackman-Oldham (1976), e Walton (1973) e Werther e Davis (1983). 

Percebeu-se que um número expressivo de pesquisas se baseia nas teorias 

clássicas e que a Ergonomia aplicada à QVT se opõe à maioria das pesquisas, 

pois estas possuem viés assistencialista, enquanto a Ergonomia está ligada à 

Qualidade de Vida no Trabalho de viés preventivo. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste capítulo será apresentado o método de pesquisa que foi adotado. 

Primeiramente, será descrita a pesquisa de forma geral, e, em sequência serão 

apresentados: descrição da organização, caracterização dos participantes, descrição 

do instrumento de pesquisa, e descrição dos procedimentos de coleta e análise de 

dados. 

3.1 Descrição geral da pesquisa 

O estudo apresentado foram de natureza empírica, devido ao fato de haver 

coleta e análise de dados (neste caso, dados primários). 

A classificação deste estudo se baseia em Sampieri, Collado e Lucio (2006). O 

estudo foi caracterizado como exploratório e descritivo. É exploratório pelo fato de a 

área de Qualidade de Vida no Trabalho ser muito jovem, e pouco pesquisada até o 

momento; portanto, não parte-se de hipóteses ou resultados pré-concebidos. 

Segundo os autores, quando fazemos a revisão de literatura e esta revela que o 

tema não é muito pesquisado, ou as ideias estão vagamente relacionadas com o 

estudo, este se classifica como exploratório. Descritiva por procurar caracterizar uma 

organização, seus trabalhadores, e a Qualidade de Vida no Trabalho que os últimos 

percebem. Estudos descritivos "medem, avaliam ou coletam dados sobre diversos 

aspectos, dimensões ou componentes do fenômeno a ser pesquisado" (SAMPIERI, 

COLLADO e LUCIO, 2006). 

Quanto a aplicação do método de pesquisa, foi realizado um levantamento de 

dados (tipo survey) de recorte transversal, pois os dados só foram coletados uma 

única vez no tempo. O estudo se caracteriza, ainda, por possuir dados de natureza 

qualitativa e quantitativa (GUNTHER, 2006), ou seja, misto, no que diz respeito a 

este aspecto. 
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3.2 Caracterização da Organização 

Antecipadamente, cabe destacar que não foi autorizada a identificação da 

organização campo de pesquisa. Por esta razão, a descrição do campo será 

suscinta.  

A Escola foi fundada em 2000. A organização se caracteriza como uma 

Instituição de Ensino privada e inclusiva (recebe alunos com limitações físicas e/ou 

psicológicas) que ensina desde crianças do maternal até o 2º grau. A Escola é 

localizada em Brasília, no Plano Piloto. A prática pedagógica dela está focada na 

educação humanista e embasada no sociointeracionismo, que estimula o respeito às 

diferenças, o desenvolvimento cultural e artístico, e a compreensão dos fenômenos 

sociais e dos desafios tecnológicos. Atualmente, a Escola conta, atualmente, com 

902 alunos e 139 funcionários. 

3.3 Participantes 

Participaram da pesquisa 67 sujeitos. A amostra foi caracterizada como não   

probabilística por conveniência. Foram distribuídos 139 questionários, ao total, nas 

duas sedes do Colégio privado. 

Dos 139 inventários distribuídos, 67 foram respondidos, o que representa uma 

taxa de retorno de  48,2%. A média de idade foi de 34,07 anos, com desvio padrão 

de 11,34 anos (mínimo: 18; máximo:62). 

Os gráficos 1, 2, 3 e 4 representam o perfil dos participantes no que diz 

respeito a sexo, estado civil, escolaridade e área de atuação, respectivamente. 
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Sexo
Masculino

20

Feminino

44
 

Gráfico 1: Distribuição dos participantes do Colégio por sexo. 

Dentre os participantes, 44 (68,75%) são mulheres e 23 (31,25%) são homens. 

Três pessoas não quiseram responder a esta pergunta. 
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Gráfico 2 : Distribuição dos participantes por Estado Civil. 

Os participantes, em sua maioria, declararam ser solteiros (44,62%), 27 

declararam ser casados (41,54%). Os restantes declararam ser divorciados, 

separados, possuírem união estável ou serem viúvos. Duas pessoas preferiram não 

responder a esta pergunta, o equivalente a 3% dos participantes. 
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Gráfico 3: Escolaridade dos participantes do Colégio. 

Os participantes, em sua maioria, possuem Graduação completa (30,16%). 

Dentre os restantes, 16 possuem especialização, o equivalente a 25,4% da amostra 

total, 15 possuem Graduação Incompleta (23,81%), 9 possuem Ensino Médio 

Completo (14,29%), e 4 possuem Ensino Fundamental Completo (6,35%). Quatro 

pessoas (6,35% da amostra) não quiseram declarar sua escolaridade. 
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Gráfico 4 :  Distribuição da área de atuação dos participantes. 

Os participantes, em sua maioria, declaram ser da área de Ensino (51,72%). 

Nove dos participantes declararam ser da área de Serviços Gerais, o equivalente a 

15,52%. Os participantes restantes estão divididos nas demais áreas. Dentre os 67 
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respondentes, 9 não quiseram declarar a sua área de atuação. Na área de 

Secretaria e Diretoria Pedagógica não houve respondentes. 

Em relação ao tempo de trabalho no Colégio, a média foi de 54,70 meses, com 

desvio padrão de 65,74 (mínimo: 1; máximo: 300). Dentre os participantes, 23 

preferiram não responder a esta pergunta, o equivalente a 34,33% do total. 

 

 

3.4 Instrumento de pesquisa 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o Inventário de Avaliação de Qualidade 

de Vida no Trabalho - IA_QVT - (FERREIRA, 2009). É um instrumento de 

diagnóstico e monitoramento de Qualidade de Vida no Trabalho de natureza 

qualitativa e quantitativa. Em relação à natureza quantitativa, o instrumento utiliza 

uma escala psicométrica do tipo Likert de concordância com 11 pontos (0 a 10). Em 

relação à natureza qualitativa, o instrumento é composto por 4 questões abertas: (a) 

Na minha opinião, Qualidade de Vida no Trabalho é..; (b) Quando eu penso no meu 

trabalho na Instituição, o que me causa mais bem-estar é..; (c) Quando penso no 

meu trabalho na Instituição, o que me causa mais mal-estar é..; (d) Comentários e 

sugestões. 

O IA_QVT objetiva diagnosticar, com rapidez e rigor científico, de que maneira 

os trabalhadores percebem sua QVT, mapear indicadores de QVT que se mostram 

essenciais para gerência do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), 

construir subsídios para os PQVTs de acordo com as necessidades e expectativas 

percebidas na análise dos questionários respondidos e monitorar a evolução 

organizacional de QVT. 

A validação estatística exploratória do instrumento foi realizada com base em 

uma análise dos componentes principais e em uma avaliação da fatorialidade da 

matriz. Em resultado, o gráfico de sedimentação mostrou a existência de cinco 

fatores considerados principais e fundamentais: Condições de Trabalho, 

Organização do Trabalho, Relações Sócio - Profissionais de Trabalho, 
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Reconhecimento e Crescimento Profissional, e Elo Trabalho - Vida Social. Os fatores 

explicam 43,83% da variância total do construto QVT. Após todos os passos 

descritos, o IA_QVT resultou em 61 questões divididas nos cinco fatores, que foram 

relatados anteriormente. 

O primeiro fator, Condições de Trabalho (alpha de cronbach = 0,90), diz 

respeito às condições físicas (espaço, local, temperatura, iluminação, umidade), às 

materiais ou insumos, às instrumentais (equipamentos de trabalho, móveis, posto de 

trabalho), e de suporte técnico que estão ligadas intimamente à atividade de trabalho 

e pode ser prejudicial aos trabalhadores. O fator 1º é composto pela quantidade de 

12 itens. Exemplo de item do primeiro fator: “O local de trabalho é confortável”. 

O segundo fator, Organização do Trabalho (alpha de cronbach = 0,73), está 

relacionado às variáveis de tempo (prazos, intervalos de descanso), de controle 

(pressão, supervisão), de traços das tarefas (repetitividade, rapidez), de sobrecarga, 

e prescrição (normas, regras), que estão ligadas à atividade do trabalho. O fator 2º é 

composto por 9 itens. Exemplo de item do segundo fator: “No Colégio as tarefas são 

repetitivas”. 

O terceiro fator, Relações Sócio-Profissionais de Trabalho (alpha de cronbach 

= 0,89), está relacionado à analise das interações sócio-profissionais de relações 

com os pares (harmonia, confiança), com as chefias (diálogo, acesso, conclusão de 

tarefas, cooperação), comunicação, ambiente harmonioso e conflitos que podem 

mudar a atividade do trabalho. O fator é composto por 16 itens. Exemplo de item do 

fator: “É comum o conflito no ambiente de trabalho”.. 

O quarto fator, Reconhecimento e Crescimento Profissional (alpha de cronbach 

= 0,91), está relacionado às variáveis a seguir: reconhecimento do trabalho 

(institucional, realização profissional, resultados e metas alcançados) e crescimento 

profissional (oportunidade de capacitação, incentivos e benefícios, desenvolvimento 

e treinamento, autonomia). O fator é composto por 14 itens. Exemplo de item do 

fator: “Sinto-me reconhecido pela instituição onde trabalho”. 

O quinto fator, Elo Trabalho - Vida Social (alpha de cronbach = 0,80), está 

relacionado às percepções a respeito da instituição, o trabalho (bem-estar, 

reconhecimento social, satisfação no trabalho), e a interação com a vida social 

(amigos, família). O fator é composto por 10 itens. Exemplo de item do fator: “Sinto-

me mais feliz no trabalho no Colégio que em minha casa”. 
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Os resultados são analisados à luz de uma cartografia teórica, desenvolvida 

pelo autor, conforme demonstrado e descrito abaixo. 

 

                                                                    
Figura 1: Escala Psicométrica de Interpretação dos Resultados do IA_QVT 

A análise dos dados se inicia a partir do cálculo da média e do desvio-padrão 

de todos os itens, dos fatores e da escala global. Dessa forma, situa-se o resultado 

na escala interpretativa da Figura 1. 

Resultado (dos itens ou dos fatores) entre 0,0 e 3,9 representam um alto mal-

estar no trabalho, o que mostra a necessidade de se modificar o Contexto de 

Produção de Bens e Serviços (CPBS). Avaliações de 4,0 a 5,9 estão na Zona de 

transição, é um resultado mediano indicador de "situação-limite", onde há a 

coexistência do bem-estar e do mal-estar; é necessário estar em Estado de Alerta. 

Avaliações de 6,0 a 10 indicam resultados positivos, pois as situações de bem-estar 

são predominantes às de mal-estar. Em busca de um ambiente mais agradável e 

satisfatório no trabalho, as situações e bem-estar precisam predominar em relação 

às de mal-estar. 

O instrumento além de realizar essas avaliações, também permite a descrição 

do perfil sócio-profissional dos participantes da pesquisa a partir dos dados a seguir: 

idade, sexo, estado civil, escolaridade, cargo, iniciativa da empresa, tempo na 

organização. 

3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 Os dados foram coletados por meio da auto-aplicação do IA_QVT em formato 

impresso. A aplicação do instrumento durou 13 dias úteis, e ocorreu nos meses de 
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setembro e outubro de 2011. Para responder o questionário, os participantes 

levaram entre 15 e 20 minutos.  

Houve uma boa receptividade dos trabalhadores para responder o 

questionário, de modo geral. A meta inicial era fazer a pesquisa com todos os 

trabalhadores, mas, por conta de prazos, esse planejamento precisou ser 

modificado, o que resultou a participação de 67 dos 139 funcionários da 

organização. 

3.6 Procedimentos de análise de dados 

Os dados quantitativos foram analisados por meio de estatísticas descritivas, 

como: média, desvio-padrão, valores mínimos e máximos e frequência. Com a 

utilização do programa Microsoft Office Excel, foi possível conseguir os valores das 

estatísticas citadas e também a criação de tabelas e gráficos correspondentes a 

elas. Já os dados qualitativos, foram analisados por meio de técnica de análise de 

conteúdo , baseada em Bardin (1977). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos tópicos dessa seção serão apresentados e discutidos os resultados 

provenientes da pesquisa realizada. Inicialmente, será feita a descrição relacionada 

aos resultados qualitativos, advindos das perguntas abertas do IA_QVT. Estando 

esta fase concluída, partir-se-á, então, para a descrição referente aos resultados 

quantitativos, estruturados na forma de escala de QVT. 

 

4.1 Resultados Qualitativos 

No que diz respeito à primeira pergunta aberta, as respostas dos participantes 

podem ser sintetizadas conforme o Quadro 1, abaixo. 

Na minha opinião, Qualidade de Vida no Trabalho é... 

 

1) Ter as condições necessárias para as aulas. Ser reconhecida pelo trabalho 

realizado. 

2) Ser reconhecido; ter liberdade de opinião; ser bem remunerado; sentir-se 

feliz no ambiente de trabalho. 

3) Poder trabalhar com o que dá prazer, tendo suporte para a realização das 

atividades e, se possível, sendo reconhecido. 

4) Ser reconhecido. 

5) Desempenhar a minha função da melhor forma possível e ter 

reconhecimento. 

6) Trabalhar em lugar confortável. Ser bem tratado (com respeito). Apoio dos 

supervisores. Ser reconhecido profissionalmente. 

7) Reconhecimento Profissional. 

8) Você trabalhar com prazer, ter um ambiente favorável, reconhecimento pelo 

esforço, dedicação e desempenho, ter acesso a materiais pedagógicos e 

também ser bem remunerado.  

9) Realizar tarefas prazerosas e ser reconhecido por elas. 
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Quadro 1: Respostas à primeira questão aberta do IA_QVT 

 

As respostas à questão “Na minha opinião, Qualidade de Vida no Trabalho 

é...”, demonstram que, na visão dos respondentes, QVT pode ser entendida, 

resumidamente, como: condições de trabalho, satisfação, prazer, remuneração, 

reconhecimento, crescimento profissional, estrutura do ambiente de trabalho, 

respeito e harmonia no ambiente de trabalho. Nove participantes apresentaram 

respostas ligadas ao reconhecimento profissional. Entre estes e outros, surgiram 

mais nove respostas relacionadas à estrutura de trabalho. Também foram relatadas 

várias respostas relacionadas ao prazer e à satisfação no trabalho.  

Em acordo com a visão preventiva, houve respostas ligadas à participação dos 

funcionários nas decisões organizacionais e liberdade, o que aponta uma ideia de 

autonomia de escolhas, principalmente no ambiente de trabalho. Vale ressaltar que 

nenhuma prática do tipo anti-stress foi citada pelos respondentes como sendo 

sentido de Qualidade de Vida no Trabalho. 

Em relação à questão aberta 2, as respostas dos participantes são sintetizadas 

no Quadro 2. 

 

Quando penso no meu trabalho no Colégio, o que me causa mais Bem-Estar é... 

 

1) O gosto das crianças pelas aulas, pelo meu trabalho.  

2) A relação com as crianças. A relação com os colegas.  

3) Estar com meus alunos é super prazeroso e me traz muita alegria.  

4) Estar com as crianças.  

5) Ver as crianças / alunos felizes.  

6) Saber que estou contribuindo para a formação dos meus alunos, para que 

tenhamos uma sociedade melhor.  

7) Ensinar e ver o aprendizado fluir nos alunos. Ser reconhecido pelo meu 

trabalho.  

8) Alcançar meus objetivos com minhas crianças.  

9) O retorno positivo do trabalho realizado com as crianças. 

10)  O desempenho dos meus alunos. 

Quadro 2: Respostas à segunda pergunta do IA_QVT. 
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Em relação a pergunta: “Quando penso no meu trabalho no Colégio, o que me 

causa mais Bem-Estar é...”, a resposta que mais se repete está ligada à satisfação 

de convivência com os alunos do Colégio. Basicamente, são os alunos que 

proporcionam as melhores e maiores sensações de bem-estar aos trabalhadores do 

colégio. Além deste fator principal há outras respostas apresentando fatores 

diversos, como: respeito, amizade, liberdade de expressão, cooperação entre 

colegas de trabalho, convívio, clima organizacional, reconhecimento profissional e 

trabalhar com prazer. 

No tocante à questão aberta 3, pode-se sintetizar as respostas dos 

participantes conforme o Quadro 3. 

 

Quando penso no meu trabalho, o que me causa mais Mal-Estar é... 

 

1) A falta de reconhecimento tendo um salário digno.  

2) A falta de reconhecimento. Remuneração ruim.  

3) Na hora do almoço ( que não pagam ticket alimentação). Remuneração ruim. 

Falta de material e má vontade de quem cuida. 

4) Saber que têm pais que não reconhecem o nosso trabalho, apesar de nos 

esforçamos bastante para fazer o melhor.  

5) Saber que existem pessoas que desavalorizam o professores. 

6) O não reconhecimento da chefia. 

7) Fofocas e salário pequeno. 

8) Fofoca. Falta de um salário digno. 

 

Quadro 3: Respostas à terceira pergunta do IA_QVT. 

 

As respostas à questão: “Quando penso no meu trabalho, o que me causa 

mais Mal-Estar é...”, levam a perceber que a boa parte das pessoas percebe que o 

que lhes causa mal-estar é a falta de reconhecimento pelo seu trabalho, e esta pode 

ocorrer pela falta de um salário realmente digno ou pelo simples fato da sociedade 

não reconhecer que a função possua importância. Nota-se, portanto, que os 

reconhecimentos financeiros e sociais são os que podem estruturar os fatores 

geradores de mal-estar na empresa. Há também uma variedade de outras possíveis 

causas de mal-estar: indisciplina, apatia, falta de compreensão dos pais de alunos, 
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falta de colaboração dos colegas de trabalho, falta de recursos de trabalho, 

sobrecarga de tarefas, horário de trabalho, descompromisso de algumas pessoas, 

fofocas, estrutura do ambiente de trabalho, relações de falsidade, desconfiança, e 

condições ambientais no trabalho (temperatura, iluminação). 

Por fim, no que diz respeito à Questão 4, as respostas dos participantes 

aparecem sintetizadas no Quadro 4. 

 

 

 

 

Críticas e Sugestões sobre o levantamento: 

1) Algumas questões não estão muito claras, e outras repetitivas.  

2) Sugiro a alteração do termo “Graduação incompleta” para “Superior / 

Graduação Cursando”, pois o primeiro dá a idéia de algo iniciado e 

abandonado enquanto o segundo contempla a realidade.  

3) Mais investimento nos professores, como: capacitações, melhor salário e 

boas condições de trabalho 

4) Passar sugestões para a direção da escola.  

5) No colégio existe forte cobrança por resultado.  

6) São muitas perguntas repetitivas e algumas sem sentido, como: Você é mais 

feliz no trabalho ou com sua família? 

7) Muito bom para buscar melhores resultados. 

8) Gostei muito do questionário. 

Quadro 4 : Críticas e Sugestões sobre o IA_QVT. 

 

Quanto à questão: “Críticas e sugestões sobre o levantamento”, percebe-se 

que as pessoas acharam muitas perguntas repetitivas, e algumas delas acharam 

que o questionário possui alguns limites. Algumas delas, por outros lado, acharam o 

questionário muito bom e sugeriram algumas modificações na empresa ou 

apresentaram algumas informações que podem ser utilizadas para fazer mudanças 

na estrutura, como: “No colégio existe forte cobrança por resultado”.  

A seguir, serão descritos os resultados quantitativos da pesquisa. 
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4.2 Resultados Quantitativos 

De modo global, o colégio pesquisado situa-se na Zona de Bem - Estar 

dominante de acordo com o Gráfico 5. A média geral das respostas foi de 7,28, com 

desvio-padrão 1,30. A média da escala foi composta pela média dos cinco fatores 

pertencentes ao IA_QVT, que são: Condições de trabalho, Organização do 

Trabalho, Relações Sócio-profissionais de trabalho, Reconhecimento e Crescimento 

Profissional e Elo Trabalho – Vida Social. 

 

 

 

 

Tabela 1- Percepção de Qualidade de Vida no Trabalh o no Colégio  

 

IA_QVT 
Frequencia 

Simples % 

Mal-Estar Dominante 1 1,52 

Zona de Transição 7 10,61 

Bem-Estar Dominante 58 87,88 

Total 66 100 

 

Dentre os participantes, 58 (87,88%) estão na Zona de Bem-Estar dominante, 

enquanto 7 (10,61%) estão na Zona de Transição. Apenas um participante se 

encontra na Zona de Mal-estar. 

 



47 

 

 

IA_QVTMal-Estar 

Dominante; 1; 

(1,52%)

Zona de 

Transição; 7; 

(10,61%)

Bem-Estar 

Dominante; 58; 

(87,88%)
 

Gráfico 5:  QVT no Colégio 

 

Baseado nos resultados apresentados pela cartografia, percebe-se que há 

poucos respondentes que apresentaram uma situação de mal-estar (1), e os que 

estão na zona de transição (7), também são poucos. De 67 participantes, 58 

declararam estar numa situação de Bem-estar dominante (87,88%). 

Em relação ao fator Condições de Trabalho, obteve-se média de 7,59, com 

desvio-padrão de 1,83, o que representa uma situação de bem-estar dominante, de 

acordo com a escala de interpretação. Os itens que se sobressaíram, 

comparativamente, foram os seguintes: O nível de iluminação é suficiente para 

executar as atividades (m=8,63; dp=1,84); O local de trabalho é confortável (m=8,15; 

dp=2,18); O posto de trabalho é adequado para realização das tarefas (m=7,98; 

dp=2,52). Os itens que tiveram a pior avaliação, neste fator, foram: O mobiliário 

existente no local de trabalho é adequado (m=6,61; dp=2,97); No Colégio, as 

condições de trabalho são precárias (m=7,11; dp=3,13); Os instrumentos de trabalho 

são suficientes para realizar as tarefas (m=7,14; dp=3,06). Assim, nota-se aspectos 

específicos que podem promover ou comprometer a QVT dos trabalhadores no que 

diz respeito a condições de trabalho. 
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Tabela 2 - Condições de Trabalho no Colégio 

 

Fator 01 
Frequencia 

Simples % 

Mal-Estar Dominante 3 4,62 

Zona de Transição 9 13,85 

Bem-Estar Dominante 53 81,54 

Total 65 100 

 

Neste fator, 53 participantes (81,54%) estão na Zona de Bem-Estar dominante, 

enquanto 9 (13,85%) estão na Zona de Transição. Apenas 3 dos participantes 

(4,62%) estão na Zona de Mal-estar. 

 

Condições de Trabalho

Bem-Estar 

Dominante; 53; 

(81,54%)

Zona de 

Transição; 9; 

(13,85%)

Mal-Estar 

Dominante; 3; 

(4,62%)

 
Gráfico 6:  Condições de Trabalho no Colégio. 

 

Pelos resultados apresentados, é positiva a percepção que os participantes 

têm a respeito do fator Condições de Trabalho. Apesar disso, é necessária uma 

atenção maior em relação ao mobiliário utilizado no Colégio e nos recursos 

materiais, que como foi apurado, estão em condições piores, o que pode transformar 

negativamente as condições de trabalho e torná-las mais precárias. Neste caso, há 

a necessidade de saber pelos trabalhadores quais são as condições necessárias de 

trabalho, para que as mudanças sejam realizadas, por exemplo, nas salas de aula 

ou nas salas dos professores. Além disso, há a necessidade de saber o que está 
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faltando para a realização do trabalho, algo que também deve ser perguntado aos 

trabalhadores. 

O Colégio, no fator Organização do Trabalho, apresentou uma média de 5,02, 

e com um desvio padrão de 1,33. Foi o fator que obteve a menor média, dentre os 

cinco existentes, e está situado na Zona de Transição (57,58% dos participantes). 

Os itens que tiveram as piores notas foram: Há cobrança de prazos para o 

cumprimento de tarefas (m=7,97; dp=1,84); As normas para execução das tarefas 

são rígidas (m=6,94; dp=3,31); Existe fiscalização do desempenho (m=6,93; 

dp=3,18). 

 

Tabela 3- Organização do Trabalho no Colégio 

 

Fator 02 
Frequencia 

Simples % 

Mal-Estar Dominante 15 23,08 

Zona de Transição 38 57,58 

Bem-Estar Dominante 13 19,70 

Total 66 100 

 

Este fator apresenta apenas 13 participantes (19,70%) na Zona de Bem-Estar 

dominante. Na Zona de Transição, existem 38 participantes (57,58%). E na Zona de 

Mal-Estar dominante, existem 15 participantes (23,08%). 

 

Organização do Trabalho

Zona de 

Transição; 38; 

(57,58%)

Mal-Estar 

Dominante; 15; 

(22,73%)

Bem-Estar 

Dominante; 13; 

(19,7%)

 
Gráfico 7:  Organização do Trabalho no Colégio. 
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As piores pontuações no fator Organização do Trabalho dizem respeito à 

cobrança, pressão, e uma forte fiscalização. Essa incessante busca por resultados 

tem causado um grande mal-estar nos trabalhadores, e tem sido um dos maiores 

causadores de estresse. Uma possível solução estaria numa nova proposição de 

metas, que pudessem ser cumpridas com maior facilidade e que causassem menos 

estresse nos trabalhadores. Quando eles possuem prazos estendidos, conseguem 

se organizar de maneira melhor para atender às demandas e com maior qualidade. 

Em complemento, seria interessante um atendimento individual dos profissionais 

que precisam atingir mais metas que outras áreas, para que sejam revisadas as 

suas atividades e as metas sejam adequadas ao contexto proposto. 

O colégio, no fator Relações Sócio-profissionais de Trabalho, apresentou uma 

média de 7,84, e com desvio-padrão de 1,66. Esse fator se situa no Bem-estar 

dominante com uma alta porcentagem (92,31%). Os itens que possuíram melhor 

avaliação foram: Minhas relações de trabalho com os colegas são harmoniosas 

(m=8,97; dp=1,84); Tenho liberdade na execução das tarefas (m=8,76; dp=1,79); 

Minhas relações de trabalho com a chefia são cooperativas (m=8,72; dp=1,65). Os 

itens de pior avaliação foram: A comunicação entre funcionários é insatisfatória 

(m=3,33; 3,58); É comum o conflito no ambiente de trabalho (m=3,00; dp=3,29); 

Existem dificuldades na comunicação chefia – subordinado (m=2,87; dp=3,16). 

 

Tabela 4 - Relações Sócio-profissionais no Colégio 

 

Fator 03 
Frequencia 

Simples % 

Mal-Estar Dominante 4 6,15 

Zona de Transição 1 1,54 

Bem-Estar Dominante 60 92,31 

Total 65 100 

 

Neste fator, 60 participantes (92,31%) estão na Zona de Bem-Estar dominante, 

enquanto apenas 01 participante (1,54%) está na Zona de transição. Existem 4 

participantes  (6,15%) na Zona de Mal-Estar dominante. 
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Relações socioprofissionais

Bem-Estar 

Dominante; 60; 

(92,31%)

Zona de 

Transição; 1; 

(1,54%)

Mal-Estar 

Dominante; 4; 

(6,15%)

 

Gráfico 8:  Relações Sócio-profissionais no Colégio. 

 

Como pode-se perceber, os principais problemas relacionados a este fator 

estão ligados à comunicação, tanto entre chefia e subordinado, como a 

comunicação horizontal entre colegas de trabalho. Como sugestão, poderia ser 

inserido, neste contexto, uma nova forma de comunicação. Em relação à chefia, há 

uma necessidade desta abrir canais aos subordinados, pois os trabalhadores 

apresentaram insatisfação neste aspecto. Em relação aos colegas de trabalho, a 

comunicação deveria ser mais formalizada para diminuir os possíveis conflitos e 

ruídos no ambiente de trabalho. 

No colégio, o fator Reconhecimento e Crescimento Profissional, obteve uma 

média 7,22, e com um desvio padrão 2,01, o que situa este no Bem-estar 

dominante. Os quatro itens que obtiveram as piores notas foram os seguintes: No 

colégio, recebo incentivos de minha chefia (m=4,88; dp=3,18); As oportunidades de 

crescimento profissional são iguais para todos (m=6,52; dp=3,27); Há incentivos do 

colégio, para o crescimento na carreira (m=6,52; dp=3,21); O reconhecimento do 

trabalho individual é uma prática efetiva no colégio (m=6,83; dp=2,89). As maiores 

pontuações foram nos itens seguintes: Tenho a possibilidade de ser criativo no meu 

trabalho (m=8,59; dp=2,26); A prática do reconhecimento contribui para a minha 

realização profissional (m=8,48; dp=2,36); No colégio, o resultado obtido com meu 

trabalho é reconhecido (m=7,88; dp=2,34).  
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Tabela 5  - Reconhecimento e Crescimento Profissional. 

 

Fator 04 
Frequencia 

Simples % 

Mal-Estar Dominante 7 10,77 

Zona de Transição 11 16,67 

Bem-Estar Dominante 48 72,73 

Total 66 100 

 

Neste fator, dentre os participantes, 48 (72,73%) estão na Zona de Bem-Estar 

dominante, enquanto 11 (16,67%) estão na Zona de Transição, e 7 (10,77%) estão 

na Zona de Mal-Estar dominante. 

Reconhecimento e Crescimento 

Profissional 

Zona de 

Transição; 11; 

(16,67%)

Mal-Estar 

Dominante; 7; 

(10,61%)

Bem-Estar 

Dominante; 48; 

(72,73%)

 
Gráfico 9:  Reconhecimento e Crescimento Profissional 

 

Percebe-se que os fatores de menor pontuação dizem respeito à falta de 

oportunidade de crescimento e condições de crescimento. Uma possível solução 

pode ser a criação de uma descrição de cargos e salários, e a partir dela, criar 

planos de carreira, principalmente, para postos que não costumam ter muita 

rotatividade. Além disso, seria interessante procurar saber os interesses dos 

trabalhadores em relação a sua função, para oferecer capacitação na sua área. 

Como se trata de uma instituição média e com poucos funcionários, o ideal seria 

realizar reuniões com cada área para saber as necessidades de capacitação. 

Em relação ao último fator, Elo Trabalho – Vida Social, este possui alta média 

de 8,12 com um desvio-padrão de 1,16 (o menor de todos os outros fatores). Este 

fator está situado no Bem-estar dominante com alta porcentagem (96,83%), e não 
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possui nenhum participante com mal-estar dominante. Os itens que tiveram melhor 

avaliação foram os seguintes: O trabalho que faço é útil para a sociedade (m=9,34; 

dp=1,32); Gosto da instituição onde trabalho (m=9,33; dp=1,54); Sinto que o meu 

trabalho no colégio, me faz bem (m=8,84; dp=2,17). Os itens que obtiveram as 

piores avaliações foram os seguintes: Sinto-me mais feliz no trabalho no colégio que 

com os amigos (m=3,13; dp=3,39); A sociedade reconhece a importância do meu 

trabalho (m=7,05; dp=3,01); Sinto-me mais feliz no trabalho no colégio que em 

minha casa (m=2,78; dp=3,13). 

 

Tabela 6 - Elo Trabalho – Vida Social 

 

Fator 05 
Frequencia 

Simples % 

Mal-Estar Dominante 0 0,00 

Zona de Transição 2 3,17 

Bem-Estar Dominante 61 96,83 

Total 63 100 
 

Neste fator, 61 participantes (96,83%) estão na Zona de Bem-Estar 

dominante, enquanto 2 participantes estão na Zona de transição. Não há 

participantes na Zona de Mal-Estar dominante. 

Elo Trabalho-Vida Social
Mal-Estar 

Dominante; 0; 

(0,%)

Zona de 

Transição; 2; 

(3,17%)

Bem-Estar 

Dominante; 61; 

(96,83%)
 

Gráfico 10: Elo Trabalho – Vida Social 

 

Há a percepção de que os problemas relacionados a este fator dizem respeito 

à falta de reconhecimento da sociedade a respeito do trabalho desenvolvido e 
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também ao prazer de estar no trabalho, que não é sobreposto ao prazer de estar em 

casa. Neste caso,  uma sugestão para a melhora deste fator no colégio é a inserção 

de diferentes formas de lazer no ambiente de trabalho, o que inclui, por óbvio, o 

horário do lanche dos trabalhadores. Neste momento do dia, seria interessante criar 

um ambiente descontraído e relaxante, com lanches melhores, que foi uma sugestão 

de um dos funcionários. 

Em função dos resultados apresentados, pode-se perceber que existem várias 

situações que ainda causam mal-estar nos trabalhadores do Colégio, e por isso, 

será constituída uma agenda de pesquisa que objetiva o preenchimento das lacunas 

percebidas pela pesquisa realizada. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O estudo teve como objetivos aplicar o Inventário de Avaliação de Qualidade 

de Vida no Trabalho e com base  nos resultados obtidos, sugerir ações de 

consolidação dos aspectos positivos e de combate dos aspectos negativos 

relacionados à Qualidade de Vida no Trabalho. Este foi muito importante para o 

aprimoramento do conhecimento de viés preventivo de QVT, uma vez que é uma 

área pouco estudada tanto em Administração como em Psicologia. 

Os resultados percebidos diferem dos resultados sugeridos pelo viés 

assistencialista, pois na pesquisa, principalmente na primeira questão aberta, as 

respostas não convergem para práticas assistencialistas, como ginástica laboral, 

yoga, massagem relaxante, entre outras. O viés preventivo de QVT, no qual se 

baseia a pesquisa, é constituído pelo mapeamento das percepções dos 

trabalhadores acerca de sua QVT, e a partir dos resultados obtidos, a proposição de 

ações para neutralização ou minimização dos causadores de mal-estar 

organizacionais, presentes no ambiente de trabalho. 

Os resultados dialogam claramente com aqueles apresentados por outros 

estudos de viés preventivo (Concepção e implantação de um programa de qualidade 

de vida no trabalho no setor público:o papel estratégico dos gestores; “Lidar com 

gente é muito complicado”:relações socioprofissionais de trabalho e custo humano 

da atividade em teleatendimento governamental; Qualidade de vida no trabalho e 

saúde/doença). O instrumento de pesquisa mostrou-se útil à descrição do fenômeno 

Qualidade de Vida no Trabalho no contexto estudado. 

Em relação aos limites da pesquisa, pode-se apontar a amostra reduzida e o 

desenho de descritivo que não permitiram que os resultados fossem generalizados 

para outros colégios da rede privada. A amostra reduzida se deu pelo fato desta ser 

de conveniência e a participação na pesquisa ser voluntária.  

Não houve a possibilidade de utilizar estatísticas inferenciais por causa do 

baixo número de respondentes. Estas poderiam apresentar informações que 

permitiriam a investigação de discrepâncias de médias em função de variáveis de 

perfil dos respondentes(sexo, idade, área de trabalho, entre outras). 
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O estudo com recorte transversal não possibilita a afirmação de que os 

resultados obtidos se devem a idiossincrasias do momento em que a coleta foi 

realizada ou se este é o perfil padrão de QVT do colégio pesquisado. 

A pesquisa não contempla possíveis desdobramentos dos resultados, como 

Política e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. 

São sugeridas outras pesquisas com a reaplicação do questionário com a 

participação de uma amostra maior ou da população total, para que seja possível a 

utilização de estatística inferenciais. Sugere-se também a realização de estudos 

longitudinais, para que se possa traçar um perfil mais concreto da organização e da 

QVT presente nela. Por fim, sugere-se pesquisas que contemplem os 

desdobramentos em potencial dos resultados, como política e programa de QVT. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Inventário de Avaliação de Qualidade de V ida no 
Trabalho (IA_QVT) 

O objetivo deste questionário é conhecer a sua opinião sobre a Qualidade de Vida 

no Trabalho (QVT) na agência. 

Responda de forma SINCERA, assinalando, à direita de cada item, o grau de 

concordância que você tem com a afirmativa. 

Esse levantamento de dados é de responsabilidade técnico-científica do 

Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Os dados serão 

usados exclusivamente para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso. 

A divulgação dos resultados será recomendada aos gestores da agência. 

MUITO IMPORTANTE: 

� Sua participação é voluntária. 
� Não é necessário se identificar.  
� Os dados serão tratados de forma agrupada, sem qualquer identificação 

individual. 
� Fique tranquilo(a), a confidencialidade de suas respostas está garantida. 
 

Agradecemos pela sua contribuição. Por favor, não deixe questões em branco. Se 

desejar receber outras informações sobre o levantamento, envie mensagem para 

rejane_negreiros@yahoo.com.br. Obrigada. 
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# Afirmativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1 
No Colégio as atividades que realizo 
são fonte de prazer 

           

2 
O nível de iluminação é suficiente para 
executar as atividades 

           

3 
O reconhecimento do trabalho 
individual é uma prática efetiva no 
Colégio 

           

4 
Meus colegas de trabalho demonstram 
disposição em me ajudar 

           

5 
Há cobrança de prazos para o 
cumprimento de tarefas 

           

6 
As oportunidades de crescimento 
profissional são iguais para todos 

           

7 
Tenho a possibilidade de ser criativo 
no meu trabalho 

           

 

Na minha opinião, Qualidade de Vida no Trabalho é.. . 
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# Afirmativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

8 O local de trabalho é confortável            

9 
Minhas relações de trabalho com os 
colegas são harmoniosas 

           

10 Existe fiscalização do desempenho            

11 
O reconhecimento do trabalho 
coletivo é uma prática efetiva no 
Colégio 

           

12 
O Colégio oferece oportunidade de 
crescimento profissional 

           

13 
Minhas relações de trabalho com a 
chefia são cooperativas 

           

14 
Tenho liberdade na execução das 
tarefas 

           

15 O material de consumo é suficiente            

16 
Sinto que o meu trabalho no 
Colégio me faz bem 

           

17 
A prática do reconhecimento 
contribui para a minha realização 
profissional 

           

18 O espaço físico é satisfatório            

 

Quando penso no meu trabalho no Colégio, o que me c ausa  
mais Bem-Estar  é... 
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# Afirmativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

19 
O desenvolvimento pessoal é uma 
possibilidade real no Colégio 

           

20 

Na Agência, disponho de tempo 
para executar o meu trabalho com 
zelo 

           

21 Gosto da instituição onde trabalho            

22 
Há incentivos do Colégio para o 
crescimento na carreira 

           

23 
A sociedade reconhece a 
importância do meu trabalho 

           

24 
O apoio técnico para as atividades é 
suficiente 

           

25 
Posso executar o meu trabalho sem 
sobrecarga de tarefas 

           

26 
O tempo de trabalho que passo no 
Colégio me faz feliz 

           

27 
No Colégio, minha dedicação ao 
trabalho é reconhecida 

           

28 Há confiança entre os colegas            

 

Quando penso no meu trabalho no Colégio, o que me c ausa  
mais Mal-Estar  é... 
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# Afirmativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 
A convivência no ambiente de 
trabalho é harmoniosa 

           

30 
No Colégio, o resultado obtido 
com meu trabalho é reconhecido 

           

31 A distribuição das tarefas é justa            

32 
O trabalho que faço é útil para a 
sociedade 

           

33 
No Colégio, as condições de 
trabalho são precárias 

           

34 
Tenho a impressão de que para o 
Colégio eu não existo 

           

35 
Sinto-me mais  feliz no trabalho 
no Colégio que em minha casa  

           

36 
O mobiliário existente no local de 
trabalho é adequado 

           

37 

No Colégio, tenho liberdade para 
dizer o que penso sobre o 
trabalho 

           

38 
Falta tempo para ter pausa de 
descanso no trabalho 

           

39 

Sinto-me mais  feliz no trabalho 
na Agência que com a minha 
família  

           

40 
No Colégio, as tarefas são 
repetitivas 

           

41 

Os equipamentos necessários 
para realização das tarefas são 
precários 
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# Afirmativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

42 
Minha chefia imediata tem interesse 
em me ajudar 

           

43 
Sinto-me mais  feliz no trabalho no 
Colégio que com meus amigos  

           

44 O ritmo de trabalho é excessivo            

45 
Sinto-me reconhecido pela 
instituição onde trabalho 

           

46 
As normas para execução das 
tarefas são rígidas 

           

47 
No Colégio, recebo incentivos de 
minha chefia 

           

48 
O trabalho que realizo coloca em 
risco a minha segurança física 

           

49 
A comunicação entre funcionários é 
insatisfatória 

           

50 
É comum a não conclusão de 
trabalhos iniciados 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Afirmativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

51 Existem muitas dificuldades na            
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comunicação chefia – subordinado 

52 
O comportamento gerencial é 
caracterizado pelo diálogo 

           

53 
No Colégio, tenho livre acesso às 
chefias superiores 

           

54 
Os instrumentos de trabalho são 
suficientes para realizar as tarefas 

           

55 É fácil o acesso à chefia imediata            

56 
Falta apoio das chefias para o meu 
desenvolvimento profissional 

           

57 
No Colégio, existe forte cobrança 
por resultados 

           

58 
A temperatura ambiente é 
confortável 

           

59 
É comum o conflito no ambiente de 
trabalho 

           

60 
Posso executar o meu trabalho sem 
pressão 

           

61 
O posto de trabalho é adequado 
para realização das tarefas 

           

 

Críticas e sugestões sobre o levantamento:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Idade (em anos):  

 

Sexo:  
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(  )Masculino      (  )Feminino 

 

Estado Civil: 

(  )Casado(a)      (  )Divorciado(a)    (  )Separado(a)      (  ) Solteiro(a)  

(  )União Estável      (  )Viúvo(a) 

 

Escolaridade: 

(  )1º grau completo (  )2º grau completo      (  )Graduação incompleta       

(  )Graduação Completa      (  )Especialização     (  )Mestrado      (  )Doutorado 

 
Área de Atuação: 
(  )Manutenção e Limpeza     
(  )Fiscalização de Corredor     
(  )Serviços Gerais                                           
(  )Portaria (diurna ou noturna)        
(  )Editoração      
(  )Recepção      
(  )Tesouraria      
(  )Secretaria                       
(  )Ensino (professores ou auxiliares de sala)      
(  )Coordenação Pedagógica                                                  
(  )Orientação Educacional      
(  )Diretoria Pedagógica     
(  )Diretoria Financeira 
 

Tempo de trabalho no colégio (em meses): 

 


