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RESUMO

No atual contexto de competitividade no âmbito empresarial, as pessoas, principal ativo das

empresas, podem trazer vantagem competitiva à organização. Portanto, é muito importante

que as empresas ofereçam um ambiente de trabalho saudável. Nesse sentido, a Qualidade de

Vida  no  Trabalho  (QVT),  torna-se  um  diferencial  competitivo  para  as  organizações,

contribuindo  para  a  satisfação  dos  colaboradores.Este  trabalho  tem  o  objetivo  geral  de

identificar  a  percepção  dos  trabalhadores  da  unidade  de  Gestão  da  empresa  Integral

Agroindustrial  em relação  à  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho.  O  referencial  teórico  deste

trabalho abordou os seguintes tópicos: origem e evolução da QVT, conceituação de QVT,

modelos de avaliação da QVTe programas de QVT da empresa Integral Agroindustrial.  A

metodologia  utilizada  consistiu  em  uma  pesquisa  classificada,  quanto  aos  meios,  como

bibliográfica e como estudo de caso e,  quanto aos fins,  como descritiva,  com abordagem

quantitativa.  O  estudo  de  caso  foi  realizado  na  unidade  de  Gestão  da  empresa  Integral

Agroindustrial.  O  instrumento  utilizado  foi  um  questionário  composto  por  35  questões

objetivas, que buscou avaliar a QVT sob as oito categorias do modelo de Walton (1973), de

acordo com a percepção dos colaboradores da unidade em estudo. A partir da análise dos

resultados, foi possível verificar que, de modo geral, os colaboradores da unidade Integral

Gestão  estão  satisfeitos  com  o  nível  de  QVT na  organização.Ainda  de  acordo  com  os

resultados obtidos, as categorias do modelo de Walton foram avaliadas com resultados que

variam  de  satisfatórios  a  muito  satisfatórios,  não  havendo  resultados  insatisfatórios  para

nenhuma das categorias.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Modelo de Walton. Satisfação.



ABSTRACT

In  thecurrentcontextofcompetitiveness  in  the  business  environment,  people,

themainassetofcompanies,  canbring  a  competitiveadvantagetotheorganization.It

isthereforeveryimportantthatcompaniesprovide  a  healthyworkenvironment.  In  thissense,

Qualityof  Life  atWork  (QWL),becomes  a  competitivedifferential  for  organizations,

contributingtoemployeesatisfaction.  Thisworkhasthe  general

objectiveofidentifyingtheperceptionoftheworkersoftheunitof  Management  ofthecompany

Integral  Agroindustrialin  relationtoQualityof  Life  atWork.The

theoreticalreferenceofthisworkhasaddressedthefollowingtopics:originandevolutionof  QWL,

conceptualizationof  QWL,  evaluationmodelsof  QWL,  and  QWL  programsof  Integral

Agroindustrial.  The  methodologyusedconsistedof  a  classifiedresearch,  as  tomeans,  as

bibliographicaland  as  a  case  study,and,  for  purposes,  as  descriptive,  with  a  quantitative

approach.The case studywascarried out atthe management unitof Integral Agroindustrial. The

instrumentusedwas a questionnairecomposedof 35 objectivequestions,whichsoughttoevaluate

QWL  undertheeightcategoriesofthe  Walton  model  (1973),  accordingtotheemployees'

perceptionoftheunitunderstudy.Fromtheanalysisoftheresults,  it  waspossibletoverifythat,  in

general,theemployeesof  Integral  Gestão  unit  are  satisfiedwiththelevelof  QVT  in

theorganization.Still  accordingtotheresultsobtained,  thecategoriesofthe  Walton

modelwereevaluatedwithresultsrangingfromsatisfactorytoverysatisfactory,  with  no

unsatisfactoryresults for anyofthecategories.

Keywords:Qualityof Life atWork. Walton model.Satisfaction.
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1 INTRODUÇÃO

As  frequentes  mudanças  sociais,  econômicas  e  tecnológicas  que  ocorrem  no

mercado  global,  impulsionam  às  empresas  na  busca  para  se  manterem  competitivas  e

garantirem a sobrevivência no ambiente empresarial. Para alcançar vantagem competitiva, as

empresas precisambuscar constantemente odiferencialem seus recursos, principalmente nos

recursos humanos, que constituem o principal ativo das empresas (ÁVILA; STECCA, 2015). 

Nesse  contexto  de  competitividade,  as  pessoas  sãoconsideradas,  então,  como

parceiras  das  organizações  e  passam a  ser  mais  valorizadas,  como capital  intelectual,  no

ambiente empresarial. Assim, é muito importante que as empresas ofereçam um ambiente de

trabalho saudável, adaptado ao bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Neste sentido, a

Qualidade  de Vida  no Trabalho (QVT) aparece  como um diferencial  competitivo  para as

organizações,  pois  trabalhadores  satisfeitos  e  motivados  produzem  mais  e  com  melhor

qualidade(FERREIRA, 2013). 

Quando  o  profissional  tem  a  saúde  física  ou  psíquica  afetada,  a  organização

também  sofre  as  consequências,  com  o  aumento  de  absenteísmo,  de  rotatividade  dos

trabalhadores, de custos médicos e na queda, de produtividade e de qualidade dos produtos ou

serviços da empresa. Evidencia-se a importância da QVT, de forma amenizar problemas de

estresse,  doenças  ocupacionais  e  psíquicas,  gerando  o  equilíbrio  entre  a  satisfação  dos

profissionais e o lucro para as organizações (GOMES, 2017). 

Quando implantada, a Gestão da Qualidade de Vida torna-se uma ferramenta de

grande valor para as organizações, demonstrando a importância que é atribuída às pessoas que

as constituem. As vantagens adquiridas pelos programas de QVT vão desde melhores aspectos

de saúde, até um ganho de interação organizacional, vantagens que são favoráveis tanto para a

empresa, quanto para a satisfação dos funcionários(RIBEIRO; SANTANA, 2015).

A QVT é vista de diferentes maneiras,  em diferentes organizações. Portanto,  é

importante que as empresas considerem que suas ações e seus colaboradores se diferenciam

em termos  de  valores,  emoções  e  necessidades.  Deve  considerar,  também,  a  diversidade

existente dentre os seus membros, verificando de que forma as ações realizadas pela empresa

são percebidas pelos funcionários (SANTOS, 2014).

A  presente  pesquisa  é  focada  na  unidade  de  Gestão  da  empresa  Integral

Agroindustrial, uma empresa que atua no ramo de fabricação de nutrição animal, produzindo

suplementos e rações para diversos tipos de animais, com a marca Integral Mix.A Integral
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Agroindustrial está em constante desenvolvimento desde a sua fundação, contribuindo para o

agronegócio  no  Brasil.Atualmente,  a  empresa  possui  três  unidades  fabris,  nos  estados  da

Bahia  e  Ceará,  onde  funciona,  também,  a  unidade  de  Gestão  da  empresa,  nomeada,

internamente, de Integral Gestão. 

Neste  contexto,  surge  a  pergunta  de  pesquisa  do  presente  trabalho:Qual  a

percepção dos trabalhadores da unidade de Gestão da empresa Integral Agroindustrial  em

relação à Qualidade de Vida no Trabalho?

Para responder  o questionamentoretro citado,  esta  pesquisa tem como objetivo

geral  identificara  percepção  dos  trabalhadores  da  unidade  de  Gestãoda  empresa  Integral

Agroindustrial em relação à Qualidade de Vida no Trabalho.

Os objetivos específicos estabelecidos são:

a) descrever as ações de QVT realizadas pela Integral Agroindustrial;

b) realizar  o  levantamento  do  perfil  sociodemográfico  dos  trabalhadores  da

unidade de Gestão da Integral Agroindustrial;

c) analisara  QVT  dos  trabalhadores  da  unidade  de  Gestão  da  Integral

Agroindustrial, de acordo com suas percepções.

De  acordo  com Fernandes  (1996,  p.16),  em relação  à  mensuração  dos  níveis

satisfação dos funcionários com as condições de trabalho, “não se pode melhorar o que não se

consegue medir”, o que evidenciaa importância de que a organização tome conhecimento da

percepção dos colaboradores sobre os fatores ambientais, organizacionais e comportamentais,

relacionados à situação de trabalho, para que possa realizar o monitoramento de melhoriasa

serem implantadas.

Acredita-se  que  o  resultado  desta  pesquisa  iráproporcionarà  Integral

Agroindustrial um retorno sobre a percepção dos colaboradores da unidade Integral Gestão

em relação aos fatores maisrelevantes para a QVT. Ao ter acesso a visão dos colaboradores, a

empresa  poderá  ser  mais  assertiva  nas  ações  futuras  direcionadas  para  a  promoção  e

manutenção  da  QVT,  de  maneira  que  seus  esforços  estejam  voltados  para  as  reais

necessidades percebidas pelos  colaboradores.  Espera-se que a  empresa possa proporcionar

melhorias  nas  condições  de  trabalho,  gerando  maior  satisfação  e,  consequentemente,

atingindo melhores resultados organizacional. 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, realizada

com os trabalhadores da unidade de Gestão da empresa Integral Agroindustrial, que atua no
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seguimento de indústria de nutrição animal, a coleta de dados se deu por meio da aplicação

dequestionário aos sujeitos da pesquisa. 

A estrutura deste trabalho consiste em seis seções. A primeira seção, composta por

esta  introdução,  aborda  o  tema  do  trabalho,  explícita  a  questão  de  pesquisa,  além  dos

objetivos, geral e específico, e a relevância da realização do trabalho.

Na segunda seção consiste no referencial teórico, abrangendo a origem e evolução

da QVT, os conceitos relacionados à QVT, bem como os modelos de avaliação da QVT. 

A terceira  seção  traz  informações  sobre  a  organização  em  estudo,  abordando

histórico, missão, visão, valores e os programas de QVT realizados pela mesma. 

A  quarta  e  a  quinta  seções  correspondem,  respectivamente,  a  metodologia

utilizada no desenvolvimento do trabalho e a análise dos resultados obtidos na pesquisa. Para

finalizar, a sexta seção apresenta as considerações finais relativas ao trabalho. 
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2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Esta  seção  aborda  o  tema  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho,  ressaltando  a  sua

origem e evolução, a conceituação do termo, além dos modelos de avaliação da QVT. 

2.1 Origem e evolução da Qualidade de Vida no Trabalho

A QVT não é um tema exclusivo dos pesquisadores atuais, uma vez que o homem

busca, desde o início da civilização, formas de reduzir os desgastes presentes no trabalho e

encontrar prazer em suas atividades. Porém, somente com o começo da Revolução Industrial e

com a sistematização dos métodos de produção, nos séculos XVIII e XIX, que a influência

das  condições  de  trabalho sobre a  produção,  bem como sobre  a  moral  dos  trabalhadores

passou  a  receber  maior  atenção,  sendo  estudadas  de  maneira  científica(SANT’ANNA;

KILIMNIK; MORAES, 2011).

Ainda de acordo com os autores, o advento da Administração Científica trouxe

uma nova dimensão para o estudo do trabalho e da potencialidade humana, bem como da sua

interação com o ambiente. Dessa forma, o trabalho passa a ser melhor avaliado, na busca por

melhores resultados advindos dos esforços dos trabalhadores. 

De acordo com Taylor (1990)a Administração tem o objetivo principal degarantir

o  máximo  de  prosperidade  ao  empregador,  combinada  com  a  máxima  prosperidade  do

trabalhador. Dessa forma, a Administração busca grandes dividendos e o mais alto grau de

desenvolvimento do negócio, para que a prosperidade seja permanente. Além disso, para a

prosperidade dos trabalhadores, a Administração busca salários mais altos do que os recebidos

geralmente em suas classes, bem como o aproveitamento mais eficiente dos trabalhadores,

treinando-os  para  realizar  atividades  para  as  quais  tenham  maiores  aptidões  naturais  e

destinando-lhes tais atividades, sempre que possível.

A teoria da Administração de Taylor deu origem ao taylorismo, que consiste em

um sistema baseado na Organização Racional do Trabalho (ORT) e na remuneração a partir

dos resultados obtidos por trabalhador, de forma a alcançar a máxima produção, com alta

qualidade e no menor tempo e custo. A base para a administração taylorista foi pautada na

divisão  do  trabalho,  especialização  das  pessoas  nas  tarefas  e  incentivos  monetários,  para

remunerar  as  pessoas  de  acordo  com  a  sua  produção.  Adicionalmente,  o  autor  fazia  a

separação de planejamento e execução, de forma que a criatividade dos trabalhadores era
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inibida,  uma vez que estes não participavam da administração (LACOMBE; HEILBORN,

2015). 

As ideias de Taylor tiveram uma acolhida diferente, pois enquanto despertavam

entusiasmo na indústria e no governo, foram criticadas pelos trabalhadores, sindicatos e pela

imprensa, pois acreditavam que essa teoria, ao aumentar a eficiência, aumentaria também o

nível de desemprego. Além disso, acreditavam que a Administração Científica era um método

para fazer com que o operário trabalhassemais, ganhando menos (MAXIMIANO, 2012). 

Ademais,  conforme  afirmam  Motta  e  Vasconcelos  (2006),  a  ideia  do  homo

economicus, que assumia que o homemproduziria individualmente o seu nível máximo, desde

que motivado por incentivos econômicos,foi bastante combatida, uma vez que a natureza do

ser humano é mais complexa e este não tem seu comportamento moldado apenas pela variável

econômica. A ideia de uma única forma para a realização do trabalho, também foi duramente

atacada, por tornar o trabalhador em uma simples peça de máquina, representada pelo sistema

produtivo. 

Portanto,  percebe-se  que  a  Administração  Científica  não  contribuiu  de  forma

direta para o surgimento do conceito de QVT. No entanto, é importante salientar que alguns

aspectos desta teoria contribuíram de maneira indireta para a melhoria na qualidade de vida

nas  organizações,  dos  quais  podem ser  citados  os  estudos para  eliminação da  fadiga  dos

trabalhadores,  os  incentivos  salariais  e  prêmios  por  produtividade,  além  das  condições

ambientais de trabalho (MENDONÇA, 2013).

Como um movimento de reação e oposição a Teoria Clássica da Administração,

surgiu nos Estados Unidos a Teoria das Relações Humanas (TRH), como consequência das

conclusões do Experimento de Hawthorne, realizadona Western Eletric Company, no período

de  1927  a  1932,  desenvolvidosob  a  coordenação  de  Elton  Mayo  e  colaboradores,  que

iniciaram  este  movimento  com  abordagem  humanística.  O  experimento  visava  avaliar  a

relação entre  iluminação e  a  eficiência  dos  trabalhadores,  medida através da produção.  A

experiência foi estendida à fadiga, aos acidentes no trabalho, à rotatividade e aos efeitos das

condições físicas na produtividade dos trabalhadores (CHIAVENATO, 2003).

Silva (2013) afirma que a Escola das Relações Humanas propôs a alteração da

ênfase,  que anteriormente era  posta  sobre a  tarefa,  na estrutura,  ou na autoridade,  para a

ênfase nas pessoas que compõem a organização. A preocupação se dedica ao homem e seu

grupo social, considerando seus aspectos psicológicos e sociológicos.
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Conforme  afirma  Chiavenato  (2003),  o  experimento  de  Hawthorne  teveas

seguintes conclusões:o nível da produção é determinado pelo nível de integração social dos

operários;  o  comportamento  dos  indivíduos  é  pautado  no  comportamento  do  grupo;  o

comportamento dos trabalhadores dependerá das sanções e recompensas sociais, surgindo o

conceito de homem social; os grupos informais constituem a organização humana da empresa,

podendo contrapor à organização formal imposta pela empresa; foi percebida a importância

do conteúdo do cargo, pois atividades repetitivas e simples demais afetavam os trabalhadores

de forma negativa, reduzindo a satisfação e a eficiência; ea importância de dar ênfase aos

aspectos emocionais dos trabalhadores. 

Dessa forma, fica evidente a contribuição da Escola das Relações Humanas para a

QVT. Os experimentos de Hawthorne, apesar de apresentarem algumas falhas, contribuíram

para o surgimento de uma nova escola de pensamento. Além disso, os estudos de Elton Mayo

foram de grande importância não só para os estudos do comportamento, mas também para os

estudos voltados a qualidade de vida do trabalhador (RIBEIRO, 2016). 

O  surgimento  dos  interesses  em QVT se  deu  durante  a  década  de  1950,  em

Londres, a partir dos estudos realizados pelo psicólogo Eric Trist e seus colaboradores, do

Instituto Tavistock. Os estudos tinham uma abordagem sociotécnica em relação a organização

do trabalho, buscando compreender a relação entre indivíduo, trabalho e organização, focando

na  análise  e  reestruturaçãoda  tarefa,  para  tornar  a  vida  do  trabalhador  menos  penosa

(CARNEIRO,2013). 

Na década de 1960, o movimento da QVT ganhou maior impulso, uma vez que os

trabalhadores  passaram  a  ter  maior  interesse  em  condições  de  bem-estar,  enquanto  as

empresas verificavam meios de amenizar o impacto negativo sobre a saúde física e mental dos

funcionários(RIBEIRO; SANTANA, 2015).  

De  acordo  com  Chiavenato  (2014),  Louis  Davis  foi  o  primeiro  a  utilizar  a

expressão “Qualidade de Vida no Trabalho”, na década de 1970, durante o desenvolvimento

de  um  projeto  voltado  para  o  desenho  de  cargos.  Na  concepção  deste  autor,  a  QVT é

relacionada aos esforços para a manutenção do bem-estar geral e da saúde dos trabalhadores

de uma organização. No início da década de 1970, existiu um grande crescimento no interesse

de adaptação dos  conhecimentos adquiridos  pela  ciência  comportamental  às organizações.

Porém, em decorrência da crise do petróleo, ainda na década de 1970,houve uma redução no

interesse pelos estudos dedicados à QVT, sendo retomado tal interesse ao final dessa mesma
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década,  devido  ao  sucesso  econômico  japonês  que  era  decorrente  de  suas  técnicas  de

administração das organizações (SANT’ANNA; KILIMNIK; MORAES, 2011).

Nesta  época,  iniciou-se  a  reivindicação  dos  trabalhadores  por  seus  direitos

relacionados  à  QVT,  as  reivindicações  giravam  em  torno  de  maior  participação  dos

trabalhadoresnas  decisões  organizacionais,  melhores  salários,  ambientes  mais  saudáveis  e

mais seguros,  melhores condições de trabalho e enxugamento dos níveis hierárquicos. Na

década  de  90,  surgiu  a  era  da  informação  que,  por  meio  da  tecnologia,  permite  que  as

informações  circulem  todo  o  mundo  rapidamente.  Dessa  forma,  a  competitividade  das

empresas tornou-se mais acirrada e a globalização é intensificada. Nessas circunstâncias, a

preocupação  das  empresas  com  seus  funcionários  também  foi  intensificada  (RIBEIRO;

SANTANA, 2015). 

A partir de 2000, a QVT passou a ser considerada como competência gerencial, de

maneira  que  as  empresas  passam  a  investir  em  gestores  que  possam  garantir  não  só  a

produção, mas também de manter os funcionários da organização satisfeitos,  por meio da

promoção de qualidade de vida no ambiente de trabalho (MENDONÇA, 2016). 

ConformeSant’anna, Kilimnik e Moraes (2011), a ideia de indivíduos viciados em

trabalho, que na década de 1980 eram admiradas, vem sendo profundamente combatida, à

medida  que  cresce  a  preocupação  com  a  qualidade  de  vida  nas  organizações,  o  que  é

evidenciado pelo grande número de pesquisadores que investigam as condições dos locais de

trabalho. Busca-se reaver a humanização nas empresas, com olhares mais voltados para os

cargos  exercidos,  para  as  políticas  organizacionais,  bem  como  para  as  interações  entre

funcionários e entres setores. 

O conceito de QVT vem sendo cada vez mais aceito nas organizações em relação

a sua importância para as mesmas. Apesar do contexto inicial da QVT, que focava questões de

saúde e segurança, tendo como alvo principal os trabalhadores do chão de fábrica, atualmente

a QVT abrange outras categorias de trabalhadores da organização.Portanto,  é  importante  em

toda a organização, principalmente por abranger fatores que podem somar no ambiente de

trabalho, gerando desde maior produtividade, até integração social (COSTA, 2013).

Nessa  subseção  foi  apresentada  a  evolução  histórica  da  QVT.  Na  subseção

seguinte será apresentada a conceituação de QVT, de acordo com a percepção de diferentes

autores.

2.2 Conceituação de Qualidade de Vida no Trabalho
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Diferentes  autores  conceituam  a  qualidade  de  vida  no  trabalho  de  diferentes

formas.  Porém,  as  definições,  quase  em  sua  totalidade,  convergem  no  ponto  em  que

consideram a QVT como um movimento voltado para proporcionar uma maior humanização

do  trabalho,  buscando  a  solução  de  problemas  decorrentes  da  própria  natureza  das

organizações (SANT’ANNA; KILIMNIK; MORAES, 2011).

Fernandes (1996) afirma que, mesmo considerando toda a bibliografia que trata

sobre a qualidade de vida no trabalho, não é possível encontrar um consenso para a definição

do termo.  “O conceito  engloba,  além de  atos  legislativos  que  protegem o  trabalhador,  o

atendimento  e  necessidades  de  aspirações  humanas,  calcado na  ideia  de  humanização do

trabalho e na responsabilidadesocial da empresa.” (FERNANDES, 1996, p. 40).

O  Quadro  1,  presente  em  Fernandes  (1996,  p.42),  apresenta  a  evolução  das

definições de QVT ao longo do tempo, baseado na concepção de Nadler e Lawler (1983).

Quadro 1 - Evolução do conceito de QVT

CONCEPÇÕES
EVOLUTIVAS

CARACTERÍSTICAS OU VISÃO

a)QVT como uma variável 
(1959a 1972)

Reação  do indivíduo ao trabalho.Era  investigado como melhorar
aqualidade de vida no trabalhopara o indivíduo.

b) QVT como uma abordagem
(1969 a 1974)

O  foco  era  o  indivíduo  antes  doresultadoorganizacional;  mas,
aomesmo tempo, tendia a trazermelhorias tanto ao empregadocomo
à direção.

c) QVT como um método 
(1972 a1975)

Um conjunto de abordagens,métodos ou técnicas  paramelhorar o
ambiente  de  trabalho  etornar  o  trabalho  mais  produtivoe  mais
satisfatório. QVT era vistocomo sinônimo de gruposautônomos de
trabalho,  enriquecimento  de  cargo  oudesenho  de  novas  plantas
comintegração social e técnica.

d) QVT como um 
movimento(1975 a 1980)

Declaração ideológica sobre anatureza do trabalho e asrelações dos
trabalhadores  com  aorganização.  Os  termos  –  administração
participativa  edemocracia  industrial  –  eram frequentemente  ditos
comoideais do movimento de QVT.

e) QVT como tudo 
(1979 a 1982)

Como  panaceia  contra  acompetição  estrangeira,problemas
dequalidade, baixastaxas de produtividade,problemas de queixas e
outrosproblemas organizacionais.

f) QVT como nada (futuro)
No  caso  de  alguns  projetos  deQVT  fracassarem  no  futuro,
nãopassará de apenas um“modismo” passageiro.

     Fonte: Fernandes (1996, p. 42)

De acordo com o quadro apresentado, percebe-se que as concepções de qualidade

de vida no trabalho se diferenciam de acordo coma época em que são concebidas, variando de

acordo com a situação do trabalho em cada período. Inicialmente, o foco da QVT recaiu sobre
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o  indivíduo,  em  meio  às  reações  dos  trabalhadores  no  contexto  laboral.  Posteriormente,

observa-se  que  as  concepções  passam  a  abranger  aspectos  como  a  satisfação  dos

trabalhadores e o ambiente de trabalho nas concepções da QVT, como forma de gerar ganhos

tanto para os indivíduos, quanto para as organizações. Segundo Limongi-França (2012) as

considerações do tema QVT estão envolvidas em um contexto amplo e, também, confuso. A

conceituação de QVT engloba desde questões médicas impostas pela legislação de saúde e

segurança até esforços por parte dos trabalhadores e empregadores em questões como lazer e

motivação(LIMONGI-FRANÇA, 2012). 

Ademais, Chiavenato (2014) afirma que a QVT engloba duas visões opostas, pois

abrange, por um lado, as reivindicações dos trabalhadores voltadas para o bem-estar e para a

satisfação no trabalho,  e  por  outro  lado,  o  interesse das  organizações  nos  benefícios  que

potencializam a produtividade dos trabalhadores e a qualidade na realização do trabalho. 

Segundo Ribeiro e Santana (2015) a QVTconsiste em um programa voltado para

satisfazer as necessidades do trabalhador no ambiente de trabalho, facilitando a realização de

suas atividades,  partindo do pressuposto que a motivação do trabalhador está diretamente

relacionada à sua satisfação com a organização. A QVT baseia-se no princípio de que os

trabalhadores  sentem-se  mais  motivados  e  comprometidos  quando  podem  participar  das

decisões da organização e quando realizam atividades que lhes sejam prazerosas. 

Corrobora com estes autores, Menezes (2014), quando afirma que os programas

de QVT utilizam-se de estratégias para garantir que os trabalhadores atuarão de forma mais

participativa  na  organização,  por  meio  de  ações  que  miram  o  comprometimento  dos

trabalhadores,  atrelando  talentos  e  potencial,  sem  perda  de  satisfação  na  realização  das

atividades laborais. O trabalhador passa a ser valorizado como fator fundamental do sucesso

da empresa, o que implica em melhores condições de trabalho e, consequentemente, ganhos

no estado de saúde dos colaboradores.

De acordo com Gomes (2017), a QVT pode ser compreendida, também, através

dos modelos de QVT desenvolvidos,  pois é por meio destes que podem ser feitos alguns

diagnósticos para verificar a situação da QVT de algumas organizações.

Existemvários modelos de avaliação de QVT diferentes, de diferentes autores, que

foramdesenvolvidos ao longo do tempo. Na subseção seguinte serão apresentados os modelos

mais destacados na literatura.

2.3 Modelos de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho
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Esta subseção apresenta os  modelos de avaliação de QVT mais  difundidos  na

literatura:Walton  (1973),  Hackman  e  Oldham  (1975),Westley  (1979),  Nadler  e  Lawler

(1983)e Werther& Davis (1983).

2.3.1 Modelo de Walton (1973)

Richard E. Walton, professor na Universidade de Harvard, abordou amplamente o

problema da insatisfação com o trabalho em uma publicação de 1973. Para tanto,  Walton

definiu importantes critérios para a QVT e realizou a análise de suas inter-relações. O autor

verificou  as  variações  nos  diferentes  grupos  de  trabalho  quanto  aos  critérios  por  ele

estabelecidos  e,  como  resultado,  sugeriu  maneiras  de  gerir  que  modificariam  o  futuro,

conforme as expectativas de mudanças dos colaboradores (FREITAS et al, 2016).

Segundo Bernardo (2014), o modelo de Walton é bastante abrangente, envolvendo

aspectos do ambiente de trabalho e, também, aspectos da vida social dos trabalhadores, indo

além do trabalho. Walton relacionou o maior número de categorias ou dimensões para avaliar

a  QVT,  a  saber:  Compensação  justa  e  adequada,  Condições  de  trabalho,  Uso  e

desenvolvimento  de  capacidades,  Oportunidade  de  crescimento  e  segurança,  Integração

social,  Constitucionalismo, Trabalho e espaço total  de vida e relevância social da vida no

trabalho.Chiavenato (2014) detalha as dimensões do modelo de Walton conforme mostra o

Quadro 2.

Quadro 2 – Modelo de QVT de Walton (Continua)
Fatores de QVT Dimensões

Compensação justa e adequada

Renda (salário) adequada ao trabalho

Equidade interna (compatibilidade interna)

Equidade externa (compatibilidade externa)

Condições de segurança e 
saúde no trabalho

Jornada de trabalho

Ambiente físico (seguro e saudável)

Utilização e desenvolvimento 
de capacidades

Autonomia

Significado da tarefa

Identidade da tarefa

Variedade de habilidades

Retroação e retroinformação

Quadro 3 – Modelo de QVT de Walton (Conclusão)
Fatores de QVT Dimensões

Oportunidades de crescimento Possibilidade de carreira
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contínuo e segurança
Crescimento profissional

Segurança do emprego

Integração social na 
organização

Igualdade de oportunidades

Relacionamentos interpessoais e grupais

Senso comunitário

Constitucionalismo

Respeito às leis e aos direitos trabalhistas

Privacidade pessoal

Liberdade de expressão

Normas e rotinas claras da organização

Trabalho e espaço total de vida Papel balanceado do trabalho na vida pessoal

Relevância social da vida no 
trabalho

Imagem da empresa

Responsabilidade social pelos produtos/serviços

Responsabilidade social pelos empregados
 Fonte: Adaptado pela autora de Chiavenato (2014).

Fernandes (1996, p. 49) descreve os termos das categorias do modelo de Walton

(1973) da seguinte maneira:

a) Compensação  Justa  e  Adequada:busca  medir  a  QVT relacionando  com  a

remuneração recebida pelo trabalho realizado, desdobra-se nos critérios:

 remuneração adequada: remuneração que o funcionário necessita para

viver de forma digna dentro da sociedade em que vive;

 equidade interna: visa o equilíbrio da remuneração entre os membros

de uma mesma organização;

 equidade   externa:  equilíbrio  da  remuneração  em  comparação  aos

demais profissionais do mercado de trabalho;

b) Condições de Trabalho: mensura a QVT em comparação com as condições

que existem no local de trabalho, possui os seguintes critérios:

 jornada de trabalho: relaciona o número de horas trabalhadas, sejam

previstas ou não pela lei, com as atividades desempenhadas;

 carga de trabalho: relacionada ao número de trabalho realizado durante

um turno de trabalho; 

 ambiente  físico:  referente  ao  ambiente  de  trabalho  e  as  condições

existentes de bem-estar e organização do trabalho;

 material e equipamento: quantidade e qualidade do material disponível

para a execução da tarefa;

 ambiente saudável: considera o ambiente laboral e suas condições de

segurança e saúde em relação aos riscos de injúria ou de doenças;



23

 estresse:  percepção  do  nível  de  estresse  ao  qual  o  profissional  é

submetido durante a jornada de trabalho;

c) Uso e Desenvolvimento de Capacidades: busca medir a QVT em relação às

oportunidades  de  aplicação,  pelo  empregado,  dos  conhecimentos  e  das

aptidões profissionais no dia-a-dia. Pautada nos seguintes critérios:

 autonomia: grau de liberdade e independência que o indivíduo possui

na programação e execução de suas atividades laborais;

 significado  da  tarefa:  relevância  que  a  atividade  exercida  pelo

empregado possui, dentro ou fora da organização;

 identidade da tarefa: mensuração da tarefa quanto a sua integridade e

na avaliação dos resultados;

 variedade  da  habilidade:  possibilidade  de  variação  na  utilização  de

capacidades e habilidades pelo indivíduo;

 retroinformação:  retorno ao  indivíduo em sobre  a  avaliação do seu

trabalho e de suas ações;

d) Oportunidade de Crescimento e Segurança: essa categoria tem por objetivo a

mensuração  da  QVT  em  relação  às  oportunidades  de  desenvolvimento  e

crescimento pessoal que as empresas oferecem aos seus empregados, para a

segurança no emprego. Possui como critérios:

 possibilidade  de  carreira:  meios  de  oportunizar  o  crescimento  na

organização  e  na  carreira,  com  reconhecimento  dos  colegas,  dos

familiares e da comunidade;

 crescimento pessoal: educação continuada, visando o desenvolvimento

e aplicação das potencialidades do indivíduo;

 segurança de emprego: nível de segurança dos trabalhadores quanto a

conservação de seus empregos;

e) Integração Social na Organização: categoria que busca mensurar o nível de

integração existente na organização, considerando os seguintes critérios:

 igualdade  de  oportunidades:  nível  de  ausência  de  estratificação  na

organização em relação a status e estrutura hierárquicas íngremes, bem

como da ausência de discriminação quanto a raça, cor, sexo, crenças,

origens, estilos de vida ou aparência;
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 relacionamento: nível de relacionamento na organização, caracterizado

pelo auxílio recíproco, apoio sócio emocional, abertura interpessoal e

respeito as características individuais;

 senso comunitário: nível do senso de grupo que existe na organização;

f) Constitucionalismo: tem por objetivo a mensuração do grau de cumprimento

dos direitos do empregado na organização. Essa categoria tem como critérios:

 direitos  trabalhistas:  considera  o  cumprimento  dos  direitos  do

trabalhador pela organização;

 privacidade  pessoal:  nível  de  privacidade  do  empregado  dento  da

organização;

 liberdade de expressão:  meios pelo qual  o empregado pode colocar

suas opiniões, sem medo de represálias;

 normas e rotinas:  formas como as  normas e rotinas  da organização

influenciam o desenvolvimento do trabalho;

g) Trabalho e Espaço Total de Vida: busca medir o equilíbrio entre a vida pessoal

e profissional do empregado, de acordo com os seguintes critérios:

 papel  balanceado  no  trabalho:  balanceamento  entre  a  jornada  de

trabalho, as obrigações da carreira, viagens e convívio com a família;

 horário de entrada e saída do trabalho: considera o equilíbrio entre os

horários de entrada e saída do trabalho e o convívio com a família;

h) Relevância Social da Vida no Trabalho: busca medir a QVT de acordo com a

percepção do trabalhador sobre a responsabilidade social da organização na

comunidade, a qualidade dos serviços e o atendimento aos seus empregados,

contém como critérios:

 imagem  da  instituição:  percepção  do  empregado  em  relação  a

organização em que trabalha quanto: a relevância para a comunidade,

ao orgulho e a satisfação em fazer parte da organização;

 reponsabilidadesocial  da  instituição:  percepção  do  empregado  em

relação  a  reponsabilidade  que  a  organização  tem  para  com  a

comunidade,  demonstrada  pela  preocupação  na  resolução  de

problemas da comunidade, bem como, em não lhe causar danos;

 reponsabilidade social pelos serviços: percepção do empregado em relação a 

responsabilidade da organização em relação a qualidade dos serviços oferecidos;
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 responsabilidade social pelos empregados: percepção dos trabalhadores sobre a sua

valorização, por meio da política de Recursos Humanos. 

O modelo  de  Walton  destaca-se  como  um importante  referencial  teórico  para

avaliação  da  QVT,  uma  vez  que  abrange  diversas  categorias  que  estão  relacionadas  ao

trabalho, direta ou indiretamente, e que influenciam fortemente na avaliação do nível da QVT

existente nas organizações.  Assim, mesmo após muito tempo de publicação, o modelo de

Walton continua destacando-se em pesquisas de QVT, de natureza quantitativa ou qualitativa,

principalmente em pesquisas das áreas de psicologia organizacional e de Administração com

foco em recursos humanos (RODRIGUES, 2015). 

Considerando a abrangência do modelo de Walton, que analisa aspectos variados

que influenciam a QVT dos trabalhadores, esse foi o modelo para a realização desta pesquisa. 

2.3.2 Modelo de Hackman e Oldham (1975)

Hackman  e  Oldham  (1975)  criaram  um  modelo  de  QVT,  chamado

JobDiagnosticSurvey(JDS), que está representado na Figura 1.O modelo é baseado na ideia de

que resultados positivos, tanto nas pessoas, quanto no trabalho, como: alta motivação interna,

satisfação no trabalho, desempenho de alta qualidade e baixo absenteísmo e  turnover, são

adquiridos quando três estados psicológicos estão presentes simultaneamente no trabalhador,

são  eles:  percepção  da  significância  do  trabalho,  percepção  de  responsabilidade  pelos

resultados do trabalho e conhecimento dos resultados do trabalho.

Os autores definem os três estados psicológicos de acordo com o descrito a seguir:

a) percepção da significância do trabalho: grau que o empregado experimenta o

trabalho como algo significativo e prazeroso;

b) percepção da responsabilidade pelos resultados do trabalho: grau em que o

empregado se sente responsável pelos resultados do trabalho que ele faz;

c) conhecimento dos resultados do trabalho: grau no qual o empregado conhece e

entende a maneira como desempenha efetivamente sua tarefa.

Figura 1 – O modelo de Hackman e Oldham (1975).
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Fonte: Adaptado de Hackman e Oldham (1975, p. 161).

Segundo  Ferreira  (2013),  quanto  mais  estes  estados  psicológicos

estiverempresentes,  maior  será  a  motivação  intrínseca  dos  trabalhadores  com o  trabalho,

sendo essa uma motivação advinda do trabalho e não de recompensas externas. A criação dos

estados psicológicos se dá através de sete dimensões básicas, são elas:

a) variedade de habilidades: grau em que determinada tarefa abrange diferentes

atividades e exige do trabalhador diferentes conhecimentos e habilidades;

b) identidade da tarefa: grau de realização da tarefa, do inicio ao fim, de maneira

completa;

c) significado da tarefa: nível em que determinada tarefa influencia na vida ou no

trabalho de outras pessoas, de forma significativa; 

d) autonomia: nível de liberdade e independência que o empregado possui no

planejamento e execução de suas atividades;

e) feedbackintrínseco:  grau  em  que  a  realização  da  tarefa  gera  informações

suficientes ao trabalhador, com respeito ao seu desempenho efetivo;

f) feedbackextrínseco: nível de retorno o trabalhador recebe de seus colegas e

superiores, sobre o desempenho de seu trabalho;
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g) Inter-relacionamento: nível de interação do empregado com outras pessoas,

exigido pelo trabalho. 

Cavalcante (2017) afirma que Hackman e Oldham foram os primeiros autores a

ponderar uma avaliação quantitativa nos seus estudos. Porém, questiona a eficácia do modelo

para atender a um processo de avaliação contemporâneo do trabalho, uma vez que o modelo

considera  apenas  fatores  internos  relacionados  à  tarefa  e  a  organização,  deixando  de

considerar os fatores externos a rotina de trabalho que influenciam, também, na produtividade

do trabalhador. 

2.3.3 Modelo de Westley (1979)

Para Westley (1979,  apud  SOUSA, 2017) a QVT pode ser  comprometida  por

diversos  problemas  agrupados  em  quatro  dimensões  básicas:  econômica,  política,

psicológicaesociológica.  Para a  melhoria  da QVT, os problemas que se encontram nessas

dimensões devem ser combatidos.  As quatro dimensões básicas são descritas por  Westley

(1979, apud GOMES, 2017) da seguinte forma:

a) dimensãoeconômica:  representada  pela  questão  salarial.  Os  problemas

existentes nessa dimensão decorrem das diferenças salariais existentes entre os

empregados, o que pode gerar injustiça;

b) dimensão  política:  dimensão  referente  a  segurança  no  emprego,  onde  a

sensação  que  o  empregado  possui  de  poder  ser  dispensado

discriminatoriamente, gera insegurança;

c) dimensão psicológica: refere-se a autorrealização, quando não há possibilidade

de o  empregado atingir  sua  autorrealização por  meio  do  trabalho,  surge  o

problema de alienação;

d) dimensão sociológica: dimensão relacionada à participação dos empregados

nas decisões ligadas ao processo de trabalho e da realização deste pela equipe,

podendo gerar anomia.

O Quadro 3 apresenta o resumo do modelo de Westley (1979,  apud Rodrigues

2016), contendo as dimensões básicas e as soluções para os problemas que podem apresentar:

Quadro 4 – Origens da qualidade de vida no trabalho
NATUREZA DO

PROBLEMA
SINTOMA

DO
PROBLEMA

AÇÃO PARA
SOLUCIONA

R O

INDICADORES PROPOSTAS
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PROBLEMA

Econômico (1850) Injustiça
União dos 
trabalhadores

 Insatisfação
Greves

 Cooperação
 Divisão dos lucros
 Participação nas decisões

Político (1850-
1950)

Insegurança
Posições 
políticas

 Insatisfação 
Greves

 Trabalho 
autossupervisionado

 Conselho de trabalhadores
 Participação nas decisões

Psicológico 
(1950)

Alienação
Agentes de 
mudança

Desinteresse
Absenteísmo e 

“Turnover”

 Enriquecimento das 
tarefas 

Sociológico Anomia
Autodesenvolvi
-mento

Ausência de 
significação do 
trabalho
Absenteísmo e 

“Turnover”

 Métodos sócio técnicos 
aplicados ao grupo

 Fonte: Adaptado de Westley (1979, apud RODRIGUES, 2016)

Os  problemas  mais  antigos  são  os  decorrentes  nas  dimensões  econômica  e

política,  tendo surgido por conta da concentração de poder e de lucros.  A redução desses

problemas  aconteceu por  meio  de  maior  participação nas  decisões  da  organização e  pela

divisão de lucros. O problema da alienação, decorrente da dimensão psicológica, surge por

conta da expectativa que o trabalhador possui em detrimento da realidade do seu trabalho,

podendo gerar desinteresse, absenteísmo e rotatividade de pessoal. O enriquecimento da tarefa

é uma forma de reduzir esse problema. Quanto ao problema de anomia, definido como a falta

de  envolvimento  dos  empregados,  é  decorrente  da  dimensão  sociológica  e  pode  gerar,

também, absenteísmo e rotatividade de pessoal. Para minimizar esse problema sugere-se fazer

uso de métodos sócio técnicos, para criar um ambiente de trabalho com um sistema normativo

e com valores sociais (WESTLEY, 1979 apud GOMES, 2017).

2.3.4 Modelo de Nadler e Lawler (1983)

O  modelo  de  Nadler  e  Lawler  (1983)  determinou  fatores  que  conduzem  os

esforços voltados para a QVT por um caminho bem-sucedido, os fatores são: 

a) percepção de necessidade: um projeto de QVT tende mais ao sucesso quando

todos os envolvidos percebem uma necessidades, que pode surgir de vários

fatores, caso contrário é improvável que seja bem sucedido;

b) foco do problema que é relevante para a organização: projetos de QVT tendem

a ser  mais  bem-sucedidos  quando  estão  voltados  para  questões  críticas  da

organização, do que quando tratam questões que influenciam pouco;
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c) estrutura para identificação e solução de problemas: é, provavelmente o fator

mais crítico para o alcance de sucesso nos esforços de QVT. É importante que

haja uma teoria que ajude os participantes a entenderem os problemas,  um

processo bem estruturado para a resolução de problemas e treinamento dos

envolvidos;

d) recompensasdirecionadas para processos e para resultados: esforços de QVT

são  mais  bem-sucedidos  quando  os  ganhos  dos  projetos  podem  ser

compartilhados com os participantes, não somente para a organização, como

forma de motivar os envolvidos;

e) múltiplos sistemas afetados: projetos de QVT exigem melhor gerenciamento

das ênfases simultâneas, como os esforços de QVT e controle de despesas;

f) envolvimento  de  toda  a  organização:  é  importante  que  a  QVT não  esteja

limitada a determinados grupos da organização, mas sim envolvendo a todos

os níveis, para que seja bem-sucedida. 

Nadler  e  Lawler  (1983)  apontam  três  elementos  principais  que  devem  ser

administrados nos esforços de QVT para que um programa seja bem sucedido. O primeiro

elemento é o desenvolvimento de projetos em diferentes níveis, de forma que seja coerente

com a realidade de cada um. O segundo componente é a mudança nos sistemas de gestão e

arranjos organizacionais, para alterar as diversas estruturas para incentivar e apoiar os projetos

de QVT. O terceiro elemento trata de mudanças no comportamento da gerência sênior, para

que  não  se  perca  a  credibilidade  do  projeto  e  garantir  que  as  mudanças  serão

institucionalizadas. 

2.3.5 Modelo de Werther e Davis (1983)

De acordo com Werther e Davis (1983)a QVT é influenciada por diversos fatores,

como:  supervisão,  condições  de  trabalho,  pagamento,  benefícios  e  projeto  do  cargo.  No

entanto, este último fator é o que envolve mais o trabalhador.A reformulação do cargo não

pode  resolver  toda  a  insatisfação  dos  trabalhadores.  Porém  os  autores  se  baseiam  no

conhecimento  do  projeto  de  cargo  para  a  melhoria  da  QVT.Oscargos  são  o  elo  entre  as

pessoas e a organização, por este motivo o projeto de cargo afeta na qualidade de vida dos

trabalhadores.  O  projeto  de  cargo  engloba  elementos  organizacionais,  ambientais  e

comportamentais. 
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Os elementos organizacionais estão ligados à eficiência, de forma que cargos que

são projetados de forma eficiente, podem produzir trabalhadores motivados e com máxima

produção.  A especialização é  um elemento-chave para o projeto de cargos.  Os elementos

organizacionais  de um projeto  de  cargo são:  abordagem mecanística,  fluxo de trabalho e

práticas de trabalho (WERTHER; DAVIS, 1983), conforme verifica-se a seguir:

a) abordagemmecanística: busca identificar cada tarefa de um cargo de forma a

minimizar  o  tempo  e  o  esforço  dos  trabalhadores,  feito  isto,  um pequeno

número de tarefas é agrupado ao cargo, gerando a especialização;

b) fluxo de trabalho: é influenciado pela natureza do produto, ou do serviço. A

sequência, bem como o equilíbrio,entre os cargos na realização do trabalho

resultam em maior eficiência. 

c) práticas  de  trabalho:  consistem  em  formasfirmadas  de  desempenhar  o

trabalho, podendo surgir de tradição ou de desejos coletivos dos trabalhadores,

devendo ser consideradas no projeto de cargo.

Segundo Werther e Davis (1983) os elementos ambientais  do projeto de cargo

referem-se à influência de fatores do ambiente externo, tais como:

a) habilidade e disponibilidade de empregados: eficiência deve estar equilibrada

com as  habilidades  e  disponibilidade  dos  que  irão  realizar  o  cargo.  Dessa

forma,  os  cargos  não  devem  ser  nem  demasiadamente  complexos,  nem

simplórios demais, para não gerar desconforto nos trabalhadores;

b) expectativas sociais: as expectativas sociais dos trabalhadores em relação à

QVT  devem  ser  consideradas  para  evitar  que  haja  insatisfação,  baixa

motivação, vagas difíceis de preencher e baixa QVT.

Os elementos comportamentais compõem o terceiro aspecto a ser considerado no

projeto de cargo. Os cargos não podem ser projetados pautados apenas na eficiência, devem

considerar  também  os  elementos  comportamentais,  visando  satisfazer  as  necessidades

individuais. Os elementos comportamentais do projeto de cargo, de acordo com Werther e

Davis (1983) são:

a) autonomia: é a responsabilidade pelo trabalho realizado, envolve autoridade

para a tomada de decisão e tendem a aumentar o senso de reconhecimento e a

autoestima;

b) variedade:  a  falta  de  variedade pode  causar  tédio  e  fadiga,  podendo gerar

erros. Por meio da variedade pode-se reduzir os erros causados pela fadiga;
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c) identidade de tarefa: consiste no sentimento de realização do empregado, de

forma  que  os  trabalhadores  sintam  que  estão  contribuindo  e  sintam-se

satisfeitos com isso.

Na implantação de programas de QVT podem surgir muitas barreiras, erguidas

por  sindicatos,  pelos  empregados  ou  pela  administração.  Portanto,  para  ter  sucesso  na

implantação da QVT, é necessário que haja participação de todos esses grupos.No projeto de

cargo deve haver uma combinação de atividades tradicionais e inovadora, para alcançar uma

alta QVT, através de cargos produtivos e ao mesmo tempo satisfatórios (WERTHER; DAVIS,

1983).

A seção  seguinte  irá  tratar  sobre  a  empresa  Integral  Agroindustrial,  local  de

realização desta pesquisa.
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3 PROGRAMAS DE QVT DA EMPRESA INTEGRAL AGROINDUSTRIAL

Essa seção apresenta maiores detalhes sobre a empresa na qual esta pesquisa foi

realizada, abordando sobre seu histórico e as ações de QVT realizadas pela mesma.

3.1 Histórico

A Integral Agroindustrial LTDA é uma empresa privada de grande porte, quefaz

parte do grupo Granja Regina, com sede em Fortaleza – Ceará. Fundada no ano de 2000, a

empresa atua no ramo de fabricação de nutrição animal, com a marca Integral Mix.

No inicio as atividades da empresa eram realizadas em uma fábrica no munícipio

de  Maranguape,  no  Ceara.  Pouco  tempo  após  a  inauguração  a  estrutura  da  fábrica  foi

transferida para o bairro de Messejana, no munícipio de Fortaleza. 

Em menos de dez anos de existência, a empresa tornou-se líder de mercado no

Ceará,nas linhas de produtos voltados para equinos e para peixes. Em junho de 2010, foi

fundada a primeira filial  da empresa,  uma unidade fabril,  na cidade de Paulo Afonso, na

Bahia.

Em 2013,  foi  inaugurada  a  terceira  unidade  fabril  da  empresa,  localizada  em

Fortaleza. Atualmente a empresaconta com três unidades fabris e a unidade de Gestão, onde

funciona a Administração geral da empresa. 

A Integral Agroindustrial atua no mercado Norte e Nordeste oferecendo nutrição

animal voltada para: equinos, bovinos, ovinos, caprinos, aves, peixes, camarões, suínos e para

a linha pet, para cães e gatos.

A missão da Integral Agroindustrial consiste em: “Oferecer nutrição moderna e

sustentável”.  A  empresa  tem  como  visão:  “Estar  presente  no  Norte  e  Nordeste  com

crescimento sustentável, sendo reconhecida pela excelência em nutrição animal” (INTEGRAL

MIX, 2014).

Os valores pelos quais a empresa preza são: humildade, dedicação, conhecimento,

comprometimento com resultados e confiança.

Na subseção seguinte serão descritas os esforços realizados pela empresa Integral

Agroindustrial em prol da QVT de seus colaboradores. 



33

3.2 QVT na Integral Agroindustrial

A empresa  Integral  Agroindustrial  está  investindo em ações  voltadas  para  a  QVT,

buscando promover o bem-estar e preservar a saúde dos colaboradores na organização. Estão

inclusos nas ações esforços direcionados para a saúde, para a qualificação e integração dos

colaboradores de todas as áreas da empresa, a seguir, serão descritas essas ações. 

O  serviço  de  Massoterapia  é  oferecido  pela  empresa,  mensalmente,  aos

colaboradores,  com  uma  média  de  80  pessoas  atendidas  a  cada  mês.  O  serviço  é

disponibilizado  a  todos  os  setores,  como forma  de  promover  o  relaxamento,  redução  do

estressee melhorar a saúde física e psicológica dos profissionais.

A empresa  possui  um  programa  de  assistência  aos  pais,  com  filhos  recém-

nascidos. No programa  Cuidado que Nasce do Amor,as mães ou pais, que trabalham na

empresa, ao informarem o nascimento dos filhos, recebem um kit de produtos para cuidados

dos recém-nascidos.  A empresa  oferece,  adicionalmente,  o  programa  Papo Materno,  que

consiste em acolher as mães da empresa, ao retornarem do período de licença maternidade. As

mães são recebidas com um café da manhã e um momento de conversa, voltado para que o

retorno ao trabalho aconteça de forma saudável e tranquila. 

Além destes programas,  a empresa desenvolve ações nas datas  comemorativas

como: dia das mães, dia dos pais, semana santa, aniversariantes do mês e confraternizações de

final  de  ano,  com o intuito  de  promover  um momento  de  lazer  e  de  integração com os

colaboradores da organização, as ações são estendidas a todas as unidades da organização.

Pensando na segurança dos colaboradores, treinamentos de segurança do trabalho,

são  realizados  durante  todo  o  ano.  Estes  treinamentos  de  segurança  do  trabalho  são

ministrados para uma média de 80 colaboradores, mensalmente. Todos os anos, a empresa

promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), voltada para

a conscientização dos trabalhadores quanto aos cuidados com a saúde e segurança.

Na  empresa  há  investimento  em  treinamentos,  destinados  à  qualificação  e

aperfeiçoamento dos funcionários.  Além dos treinamentos internos e  externos  promovidos

pela empresa, de acordo com a necessidade dos setores, os colaboradores podem contar com

descontos  em  diversas  modalidades  de  ensino,  por  meio  de  parcerias  realizadas  entre  a

Integral Agroindustrial e várias instituições educacionais. 

A  seção  seguinte  é  destinada  a  apresentação  da  metodologia  utilizada  na

realização deste trabalho.
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4 METODOLOGIA

“A pesquisa é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou

práticos por meio do emprego de processos científicos. Ela parte, pois, de uma dúvida ou

problema e,  com o uso  de  método científico,  busca  uma resposta  ou  solução”  (CERVO;

BERVIAN; SILVA, 2007). 

Esta seção apresenta os aspectos metodológicos utilizados para a realização da

pesquisa, tais como: classificação da pesquisa, campo de pesquisa, universo e amostra e coleta

de dados.

4.1 Classificação da pesquisa

Esta pesquisa classifica-se, quanto a sua abordagem, como quantitativa. De acordo

com  Richardson  (2015),  as  pesquisas  quantitativas  são  caracterizadas  pela  utilização  de

métodos de quantificação, tanto na coleta de informações, quanto no tratamento das mesmas,

através de técnicas estatísticas, que podem ser desde as mais simples, até as mais complexas.

A pesquisa quantitativa é centrada na objetividade, pois os resultados obtidos por meio da

pesquisa são considerados como retrato da população alvo da pesquisa por completo, uma vez

que,  normalmente,  as  amostras  são  grandes  e  consideradas  representativas  da  população

(FONSECA, 2002). 

Quanto aos fins, essa pesquisa classifica-se como descritiva, uma vez que busca

descrever  as  características  de  uma  determinada  população  (GIL,  2010).  De  acordo  com

Andrade (2010), na pesquisa descritiva, os fatos são observados, analisados e interpretados,

sem que haja  interferência  do  pesquisador  sobre  eles.  O principal  objetivo  das  pesquisas

descritivas é descrever as características de determinada população, ou fenômeno, ou, ainda,

estabelecer relações entre variáveis (GIL, 2010).  

Quanto aos meios,  essa pesquisa é classificada como bibliográfica e estudo de

caso.  Bibliográfica,  poisbusca explicar  um problema por  meio de referências  previamente

publicadas  em  artigos,  teses,  livros  e  dissertações  (CERVO;  BERVIAN;  SILVA,  2007).

Estudo  de  caso,  pois  trata  do  estudo  intenso  de  um  ou  poucos  objetos,  permitindo  seu

conhecimento de forma mais detalhada (GIL, 2010). Segundo Fonseca (2002), no estudo de

caso, o pesquisador busca revelar o objeto tal como o percebe, sem, no entanto, intervir sobre

ele. Dessa forma, o estudo de caso apresenta uma forte tendência descritiva. 
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4.2 Universo e amostra

Segundo  Andrade  (2010)  o  universo  de  pesquisa  é  o  conjunto  de  todos  os

elementos de uma classe, ou toda a população. A população desta pesquisaé constituída pelo

quadro  de  trabalhadores  da  unidade  de  Gestão  da  empresa  Integral  Agroindustrial,  em

Fortaleza, no Ceará.Pelo fato de a empresa possuir unidades em diferentes locais, a escolha

desta unidade para realização da pesquisa, se deu pelo consentimento da empresa, bem como

pela acessibilidade à unidade e às informações necessárias ao estudo, pois trata-se do local de

trabalho desta pesquisadora. 

Segundo  informações  da  empresa,  até  o  dia  28  de  setembro  de  2018,  os

colaboradores da unidade Integral Gestão somavam um total de 40profissionais, distribuídos

nos  setores  de:  Marketing,  RH,  Administrativo  Financeiro,  Departamento  Técnico  e

Comercial.

De acordo com Fonseca (2002) a  amostra é uma representativa da população,

selecionada de acordo com uma regra ou plano. Inicialmente, houve a intenção de alcançar

uma amostra com um grau de confiança de 95% e considerando uma margem de erro de 5%.

A amostra  foi  calculada  por  meio  da  ferramenta  Calculadora  de  tamanho  de  amostra,

disponível no  siteSurveyMonkey,  que retornou um tamanho amostral  de 37 colaboradores.

Porém, porquantoexistiam colaboradores ausentes da empresa no período da pesquisa,  por

motivos  de  férias,  licença  médica  e  atividades  externas  à  organização,  o  número  de

formulários preenchidos e devolvidos foi de  34,  número de componentes da amostra desta

pesquisa.

4.3 Coleta e Análise de dados

A coleta de dados se deu por meio da aplicação de questionário,o instrumento

utilizado encontra-se no Apêndice A.O questionário foi estruturado em duas partes. A primeira

parte  tem o objetivo de levantar  o perfil  sociodemográfico dos respondentes da pesquisa,

possui questões sobre sexo, faixa etária, escolaridade, estado civil, número de filhos e renda

familiar. 

Na segunda parte  do questionário,  foram inseridas  questões  para  avaliação da

qualidade  de  vida  no  trabalho.  As  questões  compõem  o  questionário  desenvolvido  por

Timossiet  al.  (2008),  os  autores  fizeram  a  adaptação  do  modelo  de  avaliação  da  QVT
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proposto  por  Walton  para  uma  linguagem  mais  simples  e  direta,  tornando  mais  fácil  o

entendimento das questões relacionadas ao modelo de Walton. 

No estudo desenvolvido por Timossiet al. (2008), composto por 35 questões que

analisaram a QVT, sob o modelo de Walton,foi feita a análise dos coeficientes de consistência

de cada um dos fatores e do instrumento como um todo. Esta análise foi feita por meio do

coeficiente alfa de Cronbach, que avalia a confiabilidade por meio da consistência interna de

um questionário. Segundo Freitas e Rodrigues (2005), o coeficiente alfa de  Conbrach varia

entre 0 e 1 e, em geral, considera-se satisfatório um instrumento de pesquisa que obtenha um

alfa maior ou igual a 0,70.

O alfa total do instrumento proposto por Timossiet al. (2008) foi calculado em

0,96,  garantindo  uma  consistência  interna  muito  alta  ao  instrumento  e,  portanto,  sendo

considerado adequado para subsidiar pesquisas na área de QVT na língua portuguesa.

O modelo de Walton foi escolhido para a pesquisa por conta de sua abrangência e

por  permitir  a  avaliação  da  QVT  sob  várias  dimensões.  As  dimensões  avaliadas  são:

Compensação  Justa  e  Adequada,  Condições  de  Trabalho,  Uso  e  Desenvolvimento  de

Capacidades, Oportunidade de Crescimento e Segurança, Integração Social na Organização,

Constitucionalismo,  Trabalho  e  Espaço  Total  de  Vida  e  Relevância  Social  da  Vida  no

Trabalho.

A avaliação das questões se deu por meio de uma escala Likert que avaliou o nível

de satisfação dos colaboradores com os fatores ligados à QVT, da seguinte forma: 1 (Muito

insatisfeito),  2 (Insatisfeito),  3 (Nem satisfeito nem insatisfeito);  4 (Satisfeito) e 5 (Muito

Satisfeito). 

A aplicação dos questionários na unidade de Gestão da Integral Agroindustrial

ocorreu no período de 01 a 05 de outubro de 2018,após a autorização da Gerência de RH da

empresa para a realização da pesquisa. Os questionários foram entregues, presencialmente,

aos colaboradores em seus setores. Neste momento, a pesquisadora expôs aos colaboradores o

objetivo da pesquisa e informou sobre a confidencialidade dos dados coletados. 

Para a análise estatística dos dados coletados foi utilizado o programa Microsoft

Excel. Após a coleta dos dados em questionários impressos, foi feita a tabulação dos dados

neste  software, para possibilitar a análise dos resultados obtidos. Foram utilizadas análises

estatísticas como: frequência, média aritmética, desvio padrão e gráficos comparativos. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta  seção  são  apresentados  os  resultados  da  análise  dos  dados  coletados,

buscando  alcançar  os  objetivos  estabelecidos.  Dessa  forma,  inicialmente,é  apresentado  o

perfil sociodemográfico dos trabalhadores da unidade de Gestão da Integral Agroindustrial e,

posteriormente,o  resultado  da  análise  da  avaliação  da  QVT  sob  a  percepção  destes

trabalhadores. 

5.1 Dados sociodemográficos

O levantamento do perfil sociodemográficodos 34 profissionais, componentes da

amostra  da pesquisa,  demonstrou que o sexo feminino,  predominante na unidade Integral

Gestão,  representa  76%  da  amostra,  enquanto  os  colaboradoresdo  sexo  masculino

representam 24% da amostra, conforme mostra o Gráfico 1.

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Conforme  pode  ser  visto  no  Gráfico  2,  com  relação  à  faixa  etária  dos

colaboradores da unidade Integral Gestão, a pesquisa retornou um quadro predominantemente

jovem, onde17,6% dos respondentes têm entre 18 e 25 anos, 61,8% possuem entre 26 e 35

anos,  representando  a  maioria  da  amostra,14,7%  estão  na  faixa  de  36  a  45  anos,  2,9%

possuem de 46 a 55 anos e, também, 2,9% se enquadram na faixa etária acima de 55 anos.

Gráfico 1 – Sexo dos respondentes
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 Fonte: Elaborado pela a autora (2018).

A pesquisa demonstrou que, em relação ao nível de escolaridade dos participantes,

2,9% possuem ensino fundamental completo, 11,8% possuem ensino médio completo, 14,7%

possuem ensino  superior  incompleto,  a  maioria  dos  colaboradores  da  unidade  concluiu  o

ensino superior, um total de 35,3 %, além de 35,3% que possuem pós-graduação, nenhum dos

pesquisados possui níveis de ensino fundamental incompleto ou ensino médio incompleto, o

Gráfico 3 ilustra estes resultados. 

Fonte:

Elaborado pela a autora (2018).

Gráfico 2 – Faixa etária dos respondentes

Gráfico 3 – Nível de escolaridade dos respondentes
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Quando questionados sobre o estado civil, 44,1% dos participantes da pesquisa

responderam que estão solteiros, enquanto 50% são casados, 2,9% são divorciados e 2,9% são

viúvos,  não  houve  respostas  para  outros  estados  civis  não  listados,  conforme  pode  ser

visualizado no Gráfico 4. 

Fonte:

Elaborado pela autora (2018).

Em  relação  ao  número  de  filhos,  a  maioria  da  amostra,  um  total  de  52,9%,

respondeu que não possui filhos, 38,9% têm 1 filho, 5,9% possuem 2 filhos, 2,9% possuem 3

filhos  e  nenhum respondente  afirmou  ter  4  filhos  ou  mais,  conforme  o  demonstrado  no

Gráfico 5.

Gráfico 5 – Número de filhos dos respondentes

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Gráfico 4 – Estado civil dos respondentes
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Quanto à renda familiar mensal, 20,6% dos participantes da pesquisa afirmaram

uma renda de até R$ 1.908,00, 11,8% estão na faixa de renda familiar de R$ 1.908,00 até R$

2.862,00, 20,6% declararam uma renda de R$ 2.862,00 até R$ 3.816,00, 8,8% têm uma renda

na faixa de R$$3.816,00 até R$ 4.770,00 e a maioria dos respondentes afirmou ter uma renda

familiar mensal acima de R$ 4.770,00, ou seja, acima de 5 salários mínimos, os resultados

contam no Gráfico 6. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Em  resumo,  o  perfil  sociodemográfico  dos  trabalhadores  da  unidade  Integral

Gestão é constituído por pessoas, majoritariamente, do sexo feminino, de idade entre 26 e 35

anos, que possuem uma escolaridade de nível superior completa ou pós-graduação, casadas,

sem filhos e que possuem uma renda familiar mensal acima de R$ 4.770,00.

Na subseção seguinte são apresentados os resultados da avaliação da percepção

dos colaboradores da unidade Integral Gestão em relação à QVT na organização.

5.2 Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho

Nesta  subseção  são  apresentados  os  resultados  obtidos  na  segunda  parte  do

questionário aplicado durante a pesquisa, onde os participantes avaliaram a QVT na unidade

Integral  Gestão,  de  acordo  com  o  grau  de  satisfação,  em  relação  às  oito  categorias  da

qualidade de vida no trabalho propostas no modelo de Walton. 

Gráfico 6 – Renda familiar mensal dos respondentes
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Na avaliação do grau de satisfação foi adotada uma escala Likert de cinco pontos,

que  varia  de  muito  insatisfeito  a  muito  satisfeito,  para  os  quais  foram atribuídos  valores

numéricos de forma crescente. A escala utilizada tem o objetivo de examinar a satisfação dos

colaboradores em relação a cada uma das dimensões avaliadas, de acordo com sua percepção

individual,  a  escala  é  explicada  naTabela  1.  Salienta-se  que,  na  apresentação  dos

resultados,são utilizados os graus numéricos para representação do nível de satisfação, de

forma que: 1= “Muito Insatisfeito”; 2= “Insatisfeito; 3= “Nem satisfeito nem insatisfeito”; 4=

“Satisfeito”; e 5= “Muito satisfeito”. Na apresentação dos resultados serãoexpostos, a média

obtida, a partir das respostas dos participantes, e desvio padrão, além de frequência absoluta

(n) e frequência relativa (%), para cada grau de satisfação.

Tabela 1 – Escala de níveis de satisfação
Escala 0% âncora 25% 50% 75% 100% âncora

Avaliação do nível de satisfação
Muito

Insatisfeito
Insatisfeito

Nem satisfeito
nem insatisfeito

Satisfeito
Muito

Satisfeito

Grau numérico 1 2 3 4 5
Fonte: Adaptada de Fleck (1999, apud TIMOSSI et. al, 2008).

A classificação dos resultados desta pesquisa foi baseada na classificação utilizada

por Timossiet al. (2008), os autores classificam os resultados por meio de uma escala de 0 a

100,  onde  os  pontos  compreendidos  entre  o  ponto  25  e  o  ponto  central  (50),  refletem

insatisfação,  enquanto  os  pontos  acima  do  ponto  central  e  abaixo  do  ponto  75  refletem

satisfação. Dessa forma, os valores acima ou abaixo do intervalo entre os pontos 25 e 75

refletem muita insatisfação e muita satisfação, respectivamente.

A classificação de resultados supracitada foi  adaptada para a  classificação por

média, que será utilizada nesta pesquisa,compreendendo valores de 1 a 5. Dessa forma, infere-

se que as médias dentro do intervalo de 1 a 1,9, terão resultados muito insatisfatórios, médias

compreendidas no intervalo de 2 a 2,9,  representarão resultados insatisfatórios,  médias no

intervalo de 3 a 3,9 trarão resultados satisfatórios e médias dentro do intervalo de 4 a 5,

equivalem a resultados muito satisfatórios, conforme o Quadro 4.

                       Tabela 2 –Classificação para avaliação de resultados (Continua)
Ponto (x) Médias Resultado

x < 25 1 – 1,9 Muito Insatisfatório
25 <= x <= 50 2 – 2,9 Insatisfatório

Ponto (x) Médias Resultado

Tabela  2  –  Classificação  para  avaliação  de  resultados
(Conclusão)
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50 < x < 75 3 – 3,9 Satisfatório
x > 75 4 – 5 Muito Satisfatório

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

A primeira categoria avaliada foi a de Compensação Justa e Adequada, a qual os

resultados estão dispostos na Tabela 3.

Questão
Respostas

Média DP
1 2 3 4 5

n % n % n % n % n %
1.1 O quanto você está satisfeito 
com o seu salário (remuneração)?

1 2,9% 8 23,5% 7 20,6% 16 47,1% 2 5,9% 3,29 1,00

1.2 O quanto você está satisfeito 
com seu salário, se você o 
comparar com o salário dos seus 
colegas?

4 11,8% 8 23,5% 7 20,6% 14 41,2% 1 2,9% 3,00 1,13

1.3 O quanto você está satisfeito 
com as recompensas e a 
participação em resultados que 
você recebe da empresa?

5 14,7% 4 11,8% 12 35,3% 12 35,3% 1 2,9% 3,00 1,10

1.4 O quanto você está satisfeito 
com os benefícios extras 
(alimentação, transporte, médico, 
dentista, etc) que a empresa 
oferece?

1 2,9% 5 14,7% 11 32,4% 11 32,4% 6 17,6% 3,47 1,05

                                                    Média Geral 3,19
Fonte: Elaborada pela autora (2018).
  Legenda: DP –Desvio Padrão.

De acordo com a Tabela 3, na categoria Compensação Justa e Adequada, o melhor

resultado obtido foi o da questão 1.4, que avaliou o grau de satisfação dos colaboradores com

os benefícios oferecidos pela empresa,  a exemplo de plano de saúde,  plano odontológico,

alimentação na empresa, auxílio transporte e convênios com farmácias, com faculdades e com

academias. Esta questão obteve um resultado satisfatório, com média 3,47 e desvio padrão de

1,05. 

A questão 1.1 foi a segunda melhor avaliada, com média 3,29 e desvio padrão 1,0.

Nesta questão os colaboradores demonstraram satisfação com a remuneração que recebem da

empresa pela prestação de seus serviços. 

As questões 1.2 e 1.3 apresentaram as menores médias desta categoria,  ambas

com  3,0,  o  que  lhes  confere  um  resultado  satisfatório.  As  questões  indagaram  aos

colaboradores sobre a satisfação em relação à equidade salarial interna, ou seja, o equilíbrio

da remuneração entre os membros da organização, bem como em relação às recompensas e

Tabela 3 – Resultados da avaliação da categoria Compensação Justa e Adequada
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participação dos resultados  que os  mesmos recebem da empresa.  Observa-se que as duas

questões apresentaram os maiores desvios padrões da categoria (1,13 e 1,10), o que demonstra

certa divergência nas percepções dos colaboradores em relação a esses fatores.

Em  termos  gerais,  a  categoria  Compensação  Justa  e  Adequada  que,  segundo

Ribeiro (2015), “É a relação entre pagamento e condições de trabalho. Qualidade de vida no

trabalho levando em conta a remuneração salarial de acordo com o a atividade executada pelo

funcionário”, obteve um resultado satisfatório, de acordo com a percepção dos colaboradores

da unidade Integral Gestão, com uma média de 3,19.

Na  Tabela  4,  são  apresentados  os  resultados  relacionados  à  Condições  de

Trabalho, segunda categoria da QVT avaliada.

  Tabela 4 – Resultados da avaliação da categoria Condições de Trabalho

Questão
Respostas

Média DP1 2 3 4 5
n % n % n % n % n %

2.1 O quanto você está satisfeito 
com sua jornada de trabalho 
semanal (quantidade de horas 
trabalhadas)?

0  - 0  - 5 14,7% 20 58,8% 9 26,5% 4,12 0,64

2.2 Em relação a sua carga de 
trabalho (quantidade de trabalho), 
como você se sente?

1 2,9% 2 5,9% 2 5,9% 22 64,7% 7 20,6% 3,94 0,89

2.3 Em relação ao uso de tecnologia
no trabalho que você faz, como 
você se sente?

0  - 2 5,9% 9 26,5% 15 44,1% 8 23,5% 3,85 0,86

2.4 O quanto você está satisfeito 
com a salubridade (condições de 
trabalho) do seu local de trabalho?

0  - 2 5,9% 11 32,4% 16 47,1% 5 14,7% 3,71 0,80

2.5 O quanto você está satisfeito 
com os equipamentos de segurança,
proteção individual e coletiva 
disponibilizados pela empresa?

0  - 2 5,9%
1
3

38,2% 12 35,3% 7 20,6% 3,71 0,87

2.6 Em relação ao cansaço que seu 
trabalho lhe causa, como você se 
sente?

1 2,9% 4 11,8% 11 32,4% 15 44,1% 3 8,8% 3,44 0,93

Média Geral 3,79
Fonte: Elaborada pela autora (2018).
Legenda: DP –Desvio Padrão.

A questão 2.1, foi a melhor avaliada da categoria Condições de Trabalho. Esta

questão teve o objetivo de avaliar a satisfação dos colaboradores com a quantidade de horas

trabalhadas semanalmente, o resultado obtido foi muito satisfatório, com média 4,12 e desvio

padrão de 0,64, que foi o menor da categoria.

A questão 2.2, da categoria Condições de Trabalho, obteve resultado satisfatório

por parte dos colaboradores. Nessa questão indagou-se qual o grau de satisfação dos mesmos
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em relação à quantidade de trabalho que lhes é destinada. Com uma média 3,94 e desvio

padrão 0,89, a questão foi a segunda melhor avaliada da categoria.

Em relação ao uso de tecnologias na execução do trabalho, a questão 2.3, terceira

melhor avaliada dessa categoria, indicou que os colaboradores estão satisfeitos com este fator,

uma vez que a questão média de 3,85 e desvio padrão 0,86. 

As questões 2.4 e 2.5, que avaliaram a satisfação com a salubridade do local de

trabalho e com os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivos

disponibilizados pela empresa, obtiveram a mesma média de avaliação (3,71) e desvio padrão

de 0,80 e 0,87, respectivamente. O que resultou em uma avaliação satisfatória para estes itens.

A questão com menor média (3,44) na categoria  Condições  de Trabalho foi  a

questão 2.6, que avaliou a satisfação dos colaboradores com relação ao cansaço que o trabalho

lhes  causa.  Apesar  de  apresentar  a  menor  média  da  categoria,  esta  questão  obteve  um

resultado satisfatório, segundo a avaliação dos colaboradores. Ademais, a questão apresentou

o maior desvio padrão (0,93) da categoria, indicando maior divergência na percepção dos

colaboradores em relação a este fator.

Segundo  Ferreira  (2013)  a  categoria  Condições  de  Trabalho  engloba  o

estabelecimento  de  horários  razoáveis,  além de  condições  físicas  que  possam reduzir  ao

máximo o risco de doenças e danos físicos aos trabalhadores.A média geral dessa categoriafoi

de  3,79.  Portanto,  infere-se  que  os  colaboradores  estão  satisfeitos  com  as  condições  de

trabalho oferecidas pela organização em estudo. 

A seguir, na Tabela 5,podem ser visualizados os resultados obtidos com relação à

categoria Uso e Desenvolvimento de Capacidades.

Questão
Respostas

Média DP
1 2 3 4 5

n % n % n % n % n %
3.1 Você está satisfeito com a 
autonomia (oportunidade tomar 
decisões) que possui no seu 
trabalho?

2 5,9% 3 8,8% 7 20,6% 16 47,1% 6 17,6% 3,62 1,07

Questão
Respostas

Média DP
1 2 3 4 5

n % n % n % n % n %

Tabela  5  -  Resultados  da  avaliação  da  categoria  Resultados  da  categoria  Uso  e
Desenvolvimento de Capacidades (Conclusão)

Tabela  5  –  Resultados  da  avaliação  da  categoria  Resultados  da  categoria  Uso  e
Desenvolvimento de Capacidades (Continua)
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3.2 Você está satisfeito com a 
importância da 
tarefa/trabalho/atividade que você 
faz?

0  - 2 5,9% 4 11,8% 18 52,9%
1
0

29,4% 4,06 0,81

3.3 Em relação à polivalência 
(possibilidade de desempenhar 
várias tarefas e trabalhos) no 
trabalho, como você se sente?

1 2,9% 1 2,9% 5 14,7% 17 50,0%
1
0

29,4% 4,00 0,92

3.4 O quanto você está satisfeito 
com a sua avaliação de desempenho
(ter conhecimento do quanto bom 
ou ruim está o seu desempenho no 
trabalho)?

2 5,9% 6 17,6% 7 20,6% 17 50,0% 2 5,9% 3,32 1,04

3.5 Em relação à responsabilidade 
conferida (responsabilidade de 
trabalho dada a você), como você se
sente?

1 2,9% 2 5,9% 5 14,7% 19 55,9% 7 20,6% 3,85 0,93

Média Geral 3,77
Fonte: Elaborada pela autora (2018).
  Legenda: DP –Desvio Padrão.

A  questão  3.2  foi  apresentou  a  maior  média  na  categoria  de  Usos  e

Desenvolvimento de Capacidades. A referida questão indagou aos respondentes da pesquisa

sobre  o  grau  de  satisfação  com  a  importância  da  tarefa,  trabalho  ou  atividade  por  eles

realizada.  Os resultados  apontaram que os  colaboradores  estão muito satisfeitos  com este

fator,  que atingiu média 4,06 e apresentou,  também,  o menor desvio padrão da categoria

(0,81), sendo o item onde as percepções dos colaboradores têm menor divergência. 

Em relação à possibilidade de realizar várias tarefas no trabalho, os participantes

da pesquisa avaliaram a questão 3.3 como muito satisfatória, sendo a segunda questão mais

bem avaliada desta categoria. A questão alcançou umamédia 4,0 e desvio padrão 0,92. 

A terceira questão com melhor avaliação por parte dos respondentes foi a questão

3.5. Esta questão buscou avaliar o grau de satisfação dos colaboradores da organização em

relação à responsabilidade de trabalho que lhes é conferida e obteve um resultado satisfatório,

com média 3,85 e desvio padrão 0,93.

Em seguida,  a  quarta  questão mais  bem avaliada nesta  categoria,  questão 3.1,

avaliou a percepção dos participantes em relação à autonomia que possuem, ou seja, sobre a

oportunidade de tomarem decisões no trabalho. Esta questão foi avaliada satisfatoriamente

pelos participantes da pesquisa, a mesma resultou em média 3,62 e desvio padrão de 1,07,

demonstrando certa diferença entre as percepções dos colaboradores. 

A questão  com  menor  média  na  categoria  em  analisada  foi  a  questão  3.4,

destinada a avaliar a percepção dos colaboradores quanto a suas avaliações de desempenho,

ou seja, retorno em relação aos resultados de seus trabalhos.  Tal questão foi avaliada com
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uma  média  de  3,32  e  desvio  padrão  de  1,04,  demonstrando  que  os  colaboradores  estão

satisfeitos  com  este  fator,  porém,  com  certo  grau  de  divergência  nas  percepções  dos

colaboradores. Essa diferença de percepção pode estar relacionada ao fato de a organização

avaliada não possuir avaliação de desempenho formalizada, de modo que os gestores só a

fazem informalmente quando julgam necessário.

De acordo com Ribeiro e Santana (2015) a categoria Usos e Desenvolvimento de

Capacidades  está  relacionada às  oportunidades  que os  funcionários  têm para  aplicar  seus

conhecimentos e habilidades na realização do trabalho. Essa categoriaatingiu uma pontuação

média geral de 3,77, o que demonstra que os colaboradores da unidade Integral Gestão estão

satisfeitos.

A Tabela 6 traz o detalhamento dos resultados obtidos na avaliação da categoria

Oportunidade de Crescimento e Segurança.

Questão
Respostas

Média DP
1 2 3 4 5

N % N % N % n % n %

4.1 O quanto você está satisfeito 
com a sua oportunidade de 
crescimento profissional?

4 11,8% 1 2,9% 10 29,4%
1
6

47,1% 3 8,8% 3,38 1,10

4.2 O quanto você está satisfeito 
com os treinamentos que você faz?

6 17,6% 7 20,6% 8 23,5% 11 32,4% 2 5,9% 2,88 1,23

4.3 Em relação às situações e a 
frequência em que ocorrem as 
demissões no seu trabalho, como 
você se sente?

2 5,9% 2 5,9% 16 47,1% 11 32,4% 3 8,8% 3,32 0,94

4.4 Em relação ao incentivo que a 
empresa dá para você estudar, 
como você se sente?

6 17,6% 5 14,7% 10 29,4%
1
2

35,3% 1 2,9% 2,91 1,16

Média Geral 3,13
Fonte: Elaborada pela autora (2018).
  Legenda: DP –Desvio Padrão.

Conforme pode ser observado na Tabela 6, a questão 4.1 teve a melhor média de

avaliação  da  categoria  Oportunidade  de  Crescimento  e  Segurança.  A  questão  buscou

identificar  o  grau  de  satisfação  dos  participantes  em  relação  à  oportunidade  de

crescimentoprofissional na organização, obteve uma média de 3,38, o que lhe confere um

resultado  satisfatório,  e  desvio  padrão  1,10,  que  denota  que  há  ampla  divergência  nas

percepções dos avaliadores.

A segunda melhor avaliação dos colaboradores, nesta categoria,  foi na questão

4.3, que avaliou como o colaborador se sente em relação às situações e frequência em que

Tabela 6 – Resultados da avaliação da categoria Oportunidade de Crescimento e segurança
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ocorrem as  demissões  em seu  trabalho.  Nessa questão  os  colaboradores  demonstraram-se

satisfeitos, com uma média de 3,32 e desvio padrão 0,94.

Na  categoria  em  análise,  duas  questões  obtiveram  resultados  insatisfatórios,

questões 4.2 e 4.4. A questão 4.2 focou na avaliação da satisfação dos colaboradores no que

diz respeito aos treinamentos realizados por eles, enquanto a questão 4.4 foi direcionada para

a  avaliação  do  grau  de  satisfação  dos  colaboradores  com os  incentivos  que  recebem da

empresa para estudarem. Os resultados médios das questões 4.2 e 4.4 foram, respectivamente,

2,88 e 2,91, e desvio padrão de 1,23 e 0,94, o que indica que as percepções dos colaboradores,

em relação a estes fatores são bastante divergentes.Infere-se que,  apesar de a organização

investir  no  treinamento  dos  colaboradores,  os  mesmos  encontram-se  insatisfeitos  com os

treinamentos e incentivos educacionais oferecidos.

A avaliação geral da categoria Oportunidade de Crescimento e Segurança que, de

acordo  com  Carneiro  (2013),  “...  tem  por  finalidade  medir  a  QVT  em  relação  às

oportunidades que a instituição estabelece para o desenvolvimento e o crescimento pessoal de

seus empregados e para a segurança do emprego”, foi satisfatória, retornando uma média de

3,13, conforme avaliação dos participantes da pesquisa. 

Os resultados da categoria Integração Social  na Organização, são demonstrados

na Tabela 7. 

Tabela 7 – Resultados da avaliação da categoria Integração Social na Organização (Continua)

Questão
Respostas

Média DP
1 2 3 4 5

n % n % n % n % n %

5.1 Em relação à discriminação 
(social, racial, religiosa, sexual, etc) 
no seu trabalho como você se sente?

1 2,9% 1 2,9% 6 17,6%
1
7

50,0% 9 26,5% 3,94 0,92

5.2 Em relação ao seu relacionamento
com colegas e chefes no seu trabalho, 
como você se sente?

0  - 0 0,0% 4 11,8%
1
8

52,9% 12 35,3% 4,24 0,65

5.3 Em relação ao comprometimento 
da sua equipe e colegas com o 
trabalho, como você se sente?

0  - 2 5,9% 0  - 
2
0

58,8% 12 35,3% 4,24 0,74

Tabela  7  –  Resultados  da  avaliação  da  categoria  Integração  Social  na  Organização
(Conclusão)

Questão
Respostas

Média DP
1 2 3 4 5

n % n % n % n % n %

5.4 O quanto você está satisfeito com 
a valorização de suas ideias e 

1 2,9% 2 5,9% 9 26,5%
1
5

44,1% 7 20,6% 3,74 0,96
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iniciativas no trabalho?
Média Geral 4,04

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
Legenda: DP –Desvio Padrão.

Conforme o observado na Tabela 7,na categoria Integração Social na Organização

duas, das quatro questões propostas na categoria, atingiram resultadosmuito satisfatórios. As

questões 5.2 e 5.3 apresentaram os melhores resultados da categoria, ambas com média 4,04,

e desvio padrão 0,65 e 0,74, respectivamente, os menores da categoria, o que denota que não

há  grande  divergência  na  percepção  dos  colaboradores  na  avaliação  dessas  questões.  A

questão 5.2 buscou avaliar o sentimento dos colaboradores no que tange seus relacionamentos

com colegas e chefes no trabalho, enquanto a questão 5.3 avaliou como os colaboradores se

sentem em relação ao comprometimento de suas equipes e de seus colegas com o trabalho.

Estes resultados indicam que há um relacionamento muito bom entre os colaboradores da

unidade Integral Gestão.

A terceira questão com melhor avaliação nessa categoria foi a questão 5.1. Nessa

questão,  os  colaboradores  foram  questionados  sobre  o  seu  sentimento  em  relação  à

discriminação (social, racial, religiosa, etc) no ambiente de trabalho. A média de avaliação dos

participantes  foi  de  3,94  e  desvio  padrão  0,92.  Portanto,  a  questão  obteve  resultado

satisfatório. 

A questão com menor avaliaçãona categoria analisadafoi a questão 5.4, onde os

colaboradores foram indagados sobre o quanto estão satisfeitos com a valorização de suas

ideias  e  iniciativas  no  trabalho.  A avaliação  dos  participantes  conduziu  a  um  resultado

satisfatório, com média 3,74 e desvio padrão 0,96.

De  acordo  com  a  Tabela  7,  infere-se  que  o  resultado  da  avaliação  geral  da

categoria Integração Social na empresa pode ser classificado como muito satisfatório, uma

vez  que  apresentou  média  geral  de  4,04,  o  que  demonstra  que  há  boa  integração  na

organização. Segundo Ribeiro e Santana (2015) essa categoria considera o relacionamento

pessoal e autoestima do funcionário, no local de trabalho, para mensurar a QVT.

Na  Tabela  8,  podem  ser  verificados  os  resultados  da  avaliação  da  categoria

Constitucionalismo, do modelo de Walton. 

Tabela 8 – Resultados da avaliação da categoria Constitucionalismo

Questão
Respostas

Média DP
1 2 3 4 5

n % N % N % n % n %

6.1 O quanto você está satisfeito 0  - 0  - 7 20,6% 20 58,8% 7 20,6% 4,00 0,65
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com a empresa por ela respeitar os 
direitos do trabalhador?

6.2 O quanto você está satisfeito 
com sua liberdade de expressão 
(oportunidade de dar suas opiniões) 
no trabalho?

1 2,9% 1 2,9% 3 8,8% 17 50,0% 12 35,3% 4,12 0,91

6.3 O quanto você está satisfeito 
com as normas e regras do seu 
trabalho?

0  - 0  - 4 11,8% 20 58,8% 10 29,4% 4,18 0,63

6.4 Em relação ao respeito a sua 
individualidade (características 
individuais e particularidades) no 
trabalho, como você se sente?

1 2,9% 0  - 4 11,8% 21 61,8% 8 23,5% 4,03 0,80

Média Geral 4,08
Fonte: Elaborada pela autora (2018).
  Legenda: DP –Desvio Padrão.

De acordo com a Tabela  8,  a  categoria  Constitucionalismo alcançou resultado

muito satisfatório na avaliação de todas as questões presentes na mesma. A questão 6.3 foi a

melhor avaliada, obtendo a maior média (4,18) e o menor desvio padrão (0,63) da categoria. A

referida questão avaliou o grau de satisfação dos colaboradores em relação às normas de seu

trabalho. 

A segunda questão  com melhor  avaliação  foi  a  questão  6.2,  que  indagou  aos

participantes da pesquisa sobre o grau de satisfação dos mesmos com a liberdade de expressão

no trabalho. A média de avaliação para esta questão foi de 4,12 e o desvio padrão resultante

foi 0,91. 

A questão  6.4  foi  a  terceira  melhor  avaliada  na  categoria  Constitucionalismo,

questionou  aos  avaliadores  sobre  o  quanto  estão  satisfeitos  com  o  respeito  a  sua

individualidade  no  trabalho.  As  respostas  conduziram a  uma média  de  4,03 e  um desvio

padrão de 0,80. 

A questão com menor média de avaliação nesta categoria foia questão 6.1, a qual

questionou aos participantes da pesquisa sobre o seu grau de satisfação com a empresa, por

respeitar os direitos dos trabalhadores. Essa questão obteve média 4,0 e desvio padrão 0,65.

A  categoria  Constitucionalismo  que,  segundo  Carneiro  (2013),  representa  a

garantia  dos  direitos  dos  trabalhadores  como:  direitos  trabalhistas,  privacidade  individual,

liberdade de expressão, além de normas e rotinas, obteve média geral de 4,08, um resultado

geral muito satisfatório.

Na Tabela 9, encontram-se as informações de resultados da categoria Trabalho e

Espaço Total de Vida. 
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Tabela 9 – Resultados da avaliação da categoria Trabalho e Espaço Total de Vida

Questão
Respostas

Médi
a

DP1 2 3 4 5
n % n % n % n % n %

7.1 O quanto você está satisfeito 
com a influência do trabalho sobre 
sua vida/rotina familiar?

0  - 1 2,9% 3 8,8% 22 64,7% 8 23,5% 4,09 0,67

7.2 O quanto você está satisfeito 
com a influência do trabalho sobre 
sua possibilidade de lazer?

0  - 0  - 7 20,6% 21 61,8% 6 17,6% 3,97 0,63

7.3 O quanto você está satisfeito 
com seus horários de trabalho e de 
descanso?

0  - 4 11,8% 1 2,9% 19 55,9% 10 29,4% 4,03 0,90

Média Geral 4,03
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
  Legenda: DP –Desvio Padrão.

Conforme pôde ser observado na Tabela 9, a categoriaTrabalho e Espaço Total de

Vida  obteve  resultados  de  avaliação  positivos.  A  questão  com  melhor  avaliação  nesta

categoria foi a questão 7.1 que buscou identificar o grau de satisfação dos colaboradores da

unidade  Integral  Gestão  em  relação  à  influência  do  trabalho  sobre  suas  vidas  e  rotinas

familiares. De acordo com as respostas dos participantes da pesquisa, o resultado obtido foi

muito satisfatório, com média 4,09 e desvio padrão 0,67. 

A segunda questão com melhor avaliação da categoria em análise foi a questão

7.3, onde os colaboradores responderam sobre qual o seu grau de satisfação com seus horários

de trabalho e de descanso. Para esta pergunta obteve-se média 4,03 e desvio padrão 0,90,

sendo  classificada,  portanto,  como  muita  satisfatória,  na  percepção  dos  respondentes,

apresentando certa divergência entre as opiniões dos mesmos.

A questão 7.2, que buscou identificar o grau de satisfação dos respondentes acerca

da influência do trabalho sobre as suas possibilidades de lazer, foi a questão com menor média

na avaliação dos participantes (3,97) e desvio padrão 0,63, resultado que a classifica como

satisfatória. 

De acordo com Ferreira (2013) o trabalho pode interferir nas demais áreas da vida

dos  trabalhadores,  inclusive  a  familiar,  devendo ser  observado o tempo e energia  que  os

mesmos  dedicam  à  organização  e  os  impactos  gerados.  Conforme  a  pontuação  dos

colaboradores, a média geral da categoria Trabalho e Espaço Total de Vida foram de 4,03, o

que indica que os mesmos estão satisfeitos com o tempo que possuem descansar, ficar com a

família e para atividades de lazer. 

Na  Tabela  10 estão  expostos  os  resultados  obtidos  na  avaliação  da  categoria

Relevância Social da Vida no Trabalho.
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Tabela 10 – Resultados da avaliação da categoria Relevância Social da Vida no Trabalho

Questão
Respostas

Média DP1 2 3 4 5
n % n % n % n % n %

8.1 Em relação ao orgulho de 
realizar o seu trabalho, como você se
sente?

1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 17 50,0% 15 44,1% 4,32 0,81

8.2 Você está satisfeito com a 
imagem que esta empresa tem 
perante a sociedade?

0 0,0% 0 0,0% 4 11,8% 15 44,1% 15 44,1% 4,32 0,68

8.3 O quanto você está satisfeito 
com a integração comunitária 
(contribuição com a sociedade) que 
empresa tem?

3 8,8% 3 8,8% 8 23,5% 16 47,1% 4 11,8% 3,44 1,11

8.4 O quanto você está satisfeito 
com os serviços prestados e a 
qualidade dos produtos que a 
empresa fabrica?

0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 16 47,1% 17 50,0% 4,47 0,56

8.5 O quanto você está satisfeito 
com a política de recursos humanos 
(a forma da empresa tratar os 
funcionários) que a empresa tem?

0 0,0% 3 8,8% 8 23,5% 15 44,1% 8 23,5% 3,82 0,90

Média Geral 4,08
Fonte: Elaborada pela autora (2018).
  Legenda: DP –Desvio Padrão.

Na categoria Relevância Social da Vida no Trabalho, o melhor resultado obtido foi

o da questão 8.4, conforme pode ser observado na Tabela 10. A referida questão destinou-se a

avaliar o grau de satisfação dos colaboradores com os serviços prestados e a qualidade dos

produtos fabricados pela empresa. De acordo com as respostas dos colaboradores, a questão

foi classificada como muito satisfatória, atingindo média 4,47 e desvio padrão 0,56, o menor

da  categoria,  o  que  demonstra  que  há  pouca  divergência  entre  as  percepções  dos

colaboradores, no tocante a esta questão.  O resultado positivo indicaque os colaboradores

confiam fortemente nos produtos oferecidos pela empresa. 

Duas questões obtiveram resultado semelhante nessa categoria, obtendo resultados

satisfatórios. Com média 4,32, as questões 8.1 e 8.2 buscaram identificar, respectivamente, o

grau de satisfação dos colaboradores da organização em relação ao orgulho de realizar seu

trabalho e o grau satisfação com a imagemque a empresa possui perante a sociedade. O desvio

padrão da questão 8.1 foi de 0,81, enquanto o da questão 8.2 foi de 0,68. 

A quarta questão melhor avaliada na categoria foi a questão 8.5, que avaliou o

quanto os colaboradores estão satisfeitos com a política de recursos humanos que a empresa

possui.  Nesta  avaliação,  obteve-se  média  3,82  e  desvio  padrão  de  0,90.  O resultado  foi,

portanto, satisfatório. 
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A questão que obteve a menor média de avaliação nessa categoria foi a questão

8,3,  onde  os  respondentes  foram  indagados  sobre  a  sua  satisfação  em  relação  com  a

integração comunitária que a empresa possui. Para esta questão, a média obtida foi de 3,44 e o

desvio padrão de 1,11, que denota que há grande diferença na percepção dos colaboradores

com respeito a este fator. 

A categoria analisada obteve média geral de 4,08, o que lhe confere um resultado

muito satisfatório. 

Na  Tabela  11,são  demonstradas,  de  forma  decrescente,  as  médias  obtidas  na

avaliação das oito categoria de QVT do modelo de Walton, bem como a média geral da QVT

na unidade Integral Gestão, da empresa Integral Agroindustrial. 

Categoria Média Geral
Constitucionalismo 4,08
Relevância Social da Vida no Trabalho 4,08
Integração Social na Organização 4,04
Trabalho e Espaço Total de Vida 4,03
Condições de Trabalho 3,79
Uso e Desenvolvimento de Capacidade 3,77
Compensação Justa e Adequada 3,19
Oportunidade de Crescimento e Segurança 3,13

Média final 3,76
           Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

De modo geral, os colaboradores da unidade Integral Gestão estão satisfeitos com

a QVT na empresa, uma vez que a média final alcançada, que engloba todas as categorias, foi

de  3,76,  conforme  pode  ser  observado  na  Tabela  11.  Observa-se  ainda  que  não  houve

nenhuma categoria com resultado insatisfatório ou muito insatisfatório, metade das categorias

foi avaliada pelos colaboradores como satisfatória e a outra metade como muito satisfatória. 

De acordo com a percepção dos colaboradores, as categorias de QVT mais bem

avaliadas foram as categorias Constitucionalismo e Relevância Social da Vida no Trabalho,

ambas  com  média  4,08.  Em  seguida  aparecem  como  melhor  avaliadas  as  categorias

Integração Social na Empresa e Trabalho e Espaço Total de Vida, com médias 4,04 e 4,03,

respectivamente. 

As categorias com menor avaliação média, na percepção dos colaboradores da

unidade  Integral  Gestão,  foram:Condições  de  Trabalho,  Uso  e  Desenvolvimento  de

Capacidades,  e  Compensação  Justa  e  Adequada,com  médias  3,79,  3,77  e  3,19,

Tabela  11  –  Resultados  da  avaliação  geral  das
categorias de QVT do modelo de Walton
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respectivamente.  A  categoria  com  a  pior  avaliação,  por  parte  dos  colaboradores  foi

Oportunidade de Crescimento e Segurança, com média 3,13.

Conforme  pode  ser  observado  na  Tabela  11,  apesar  de  não  haver  nenhum

resultado  geral  negativo,  a  gestão  da  empresa  Integral  Agroindustrial,  deve  atentar-se,

principalmente,  para  as  categorias  Compensação  Justa  e  Adequada  e  Oportunidade  de

Crescimento e Segurança, que obtiveram a menor média de avaliação pelos colaboradores,

aproximando-se de um resultado insatisfatório. 

É  importante  que  a  empresa  direcione  esforços  para  melhoriada  política  de

remuneração  da  empresa,  tornando-a  cada  vez  mais  justa  e  equilibrada,  interna  e

externamente. Além de investir mais forte na carreira e no desenvolvimento dos colaboradores

da empresa, dando-lhes mais oportunidades e oferecendo maior segurança no emprego, o que

poderia ser melhorado por meio da implantação de um plano de carreira.

Na próxima seção serão apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo geral identificara percepção dos trabalhadores da

unidade de Gestão da empresa Integral Agroindustrial em relação à Qualidade de Vida no

Trabalho. Para tanto,foi realizado, um estudo de caso na unidade Integral Gestão, onde foi

aplicado um questionário a uma amostra de 34 colaboradores da unidade em estudo, para

obtenção de dados.

Como objetivos específicos buscou-se, inicialmente, descrever as ações de QVT

realizadas pela Integral Agroindustrial, tais ações foram detalhadas na seção 3 do referencial

teórico deste trabalho, a qual, além das ações de QVT, apresentou o histórico, missão, visão e

valores da organização em estudo, para uma melhor contextualização. 

O segundo objetivo específico, que consistiu em realizar o levantamento do perfil

sociodemográfico  dos  trabalhadores  da  unidade  de  Gestão  da  Integral  Agroindustrial,  foi

alcançado  por  meio  da  aplicação  de  questionário  aos  pesquisado.  A  parte  inicial  do

questionário focou o perfil sociodemográfico dos respondentes, através de seis questões de

múltipla  escolha  que  questionaram  sobre  o  sexo,  faixa  etária,  escolaridade,  estado  civil,

número de filhos e renda familiar mensal dos respondentes. 

O levantamento do perfil sociodemográfico da unidade Integral Gestão mostrou

que a unidade e composta por profissionais, em sua maioria, do sexo feminino, com idade

entre 26 e 35 anos, com escolaridade de nível superior completa ou pós-graduação, casadas e

sem filhos, com uma renda familiar acima de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta

reais).  

Quanto  ao  terceiro  objetivo  específico,  o  qual  buscou  analisar  a  QVT  dos

trabalhadores  da  unidade  de  Gestão  da  Integral  Agroindustrial  de  acordo  com  suas

percepções, foi satisfeito, também, por meio da aplicação de questionários. A segunda parte

do instrumento de pesquisa destinou-se a avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho dos

respondentes, com base em oito categorias de QVT que compõem o modelo de Walton. 

Os resultados apontaram que os colaboradores da unidade de gestão da Integral

Agroindustrial encontram-se satisfeitos com a QVT da organização, dada a média de 3,76,

obtida na avaliação final, que engloba todas as categorias do modelo de Walton. 

Por meio dos resultados, observou-se que os colaboradores da unidade estudada

estão satisfeitos em maior grau com o Constitucionalismo e com a Relevância Social da Vida

no Trabalho, ambos com média 4,08, ou seja, os colaboradores estão muito satisfeitos com o
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cumprimento dos direitos dos trabalhadores por parte da organização, assim como em relação

à responsabilidade social e à imagem da empresa perante a sociedade. 

Foi visto, ainda, que as categorias que necessitam de maior atenção por parte da

organização, são as categorias Compensação Justa e Adequada e a categoria Oportunidade de

Crescimento  e  Segurança,  que  obtiveram  menores  médias  de  avaliação  por  parte  dos

colaboradores. 

Portanto,  verifica-se  que  a  pesquisa  cumpriu  seu  propósito  de  mostrar  qual  a

percepção dos trabalhadores da unidade de Gestão da empresa Integral Agroindustrial  em

relação à Qualidade de Vida no Trabalho.

Para  finalizar,  dada  a  relevância  do  tema Qualidade  de  Vida  no Trabalho e  a

variedade de modelos para o seu estudo, sugere-se a realização de estudos futuros baseados

emdiferentes modelos de QVT, menos utilizados em relação ao modelo de Walton, para que o

tema possa ser explorado sob diferentes variáveis. Ademais, ressalta-se que a pesquisa foi

realizada somente na unidade de gestão da empresa Integral Agroindustrial, assim, sugere-se a

realização de pesquisas futuras, que abranjam a organização como um todo, para um melhor

diagnóstico da percepção e necessidades dos colaboradores das demais unidades.
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APÊNDICE A –QUESTIONÁRIO

Prezado (a) colaborador (a),

Este questionário refere-se a uma pesquisa para um Trabalho de Conclusão de Curso
da  Universidade  Federal  do  Ceará,  que  busca  avaliar  a  percepção  dos  trabalhadores  da
unidade de Gestão da empresa Integral Agroindustrial em relação à Qualidade de Vida no
Trabalho. Os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Portanto, serão
utilizados de forma anônima, sem que haja identificação dos respondentes.   Dessa forma,
você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa.

Grata pela colaboração,
Ingred Gomes Oliveira

DADOS PESSOAIS

Sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino

Faixa Etária: (    ) 18 a 25 anos
(    ) 26 a 35 anos
(    ) 36 a 45 anos

(    ) 46 a 55 anos
(    ) acima de 55 anos

Escolaridade: (    ) Fundamental Incompleto
(    ) Fundamental Completo
(    ) Ensino Médio Incompleto
(    ) Ensino Médio Completo

(    ) Ensino Superior Incompleto
(    ) Ensino Superior Completo
(    ) Pós-Graduação

Estado Civil: (    ) Solteiro (a)
(    ) Casado (a)
(    ) Divorciado (a)

(    ) Viúvo (a)

(    ) Outro: _________________

Número de filhos: (    ) 0
(    ) 1
(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4 filhos ou mais

Renda familiar 
mensal

(    ) Até R$ 1.908,00 (Até 2 salários mínimos)
(    ) De R$ 1.908,00 até R$ 2.862,00 (De 2 a 3 salários mínimos)
(    ) De R$ 2.862,00 até R$ 3.816,00 (De 3 a 4 salários mínimos)
(    ) De R$ 3.816,00 até R$ 4.770,00 (De 4 a 5 salários mínimos)
(    ) Acima de R$ 4.770,00 (Acima de 5 salários mínimos) 

Marque o quanto você está satisfeito ou insatisfeito com cada um dos seguintes fatores de

Qualidade de Vida no Trabalho, utilizando a escala abaixo:

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito
Nem satisfeito

nem insatisfeito
Satisfeito Muito satisfeito
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1 2 3 4 5

Em relação ao salário (compensação) justo ou adequado:
1.1 O quanto você está satisfeito com o seu salário (remuneração)? 1 2 3 4 5

1.2 O quanto você está satisfeito com seu salário, se você o comparar 
com o salário dos seus colegas?

1 2 3 4 5

1.3 O quanto você está satisfeito com as recompensas e a participação 
em resultados que você recebe da empresa?

1 2 3 4 5

1.4 O quanto você está satisfeito com os benefícios extras 
(alimentação, transporte, médico, dentista, etc) que a empresa oferece?

1 2 3 4 5

Em relação as suas condições de trabalho:

2.1 O quanto você está satisfeito com sua jornada de trabalho semanal 
(quantidade de horas trabalhadas)?

1 2 3 4 5

2.2 Em relação a sua carga de trabalho (quantidade de trabalho), como 
você se sente?

1 2 3 4 5

2.3 Em relação ao uso de tecnologia no trabalho que você faz, como 
você se sente?

1 2 3 4 5

2.4 O quanto você está satisfeito com a salubridade (condições de 
trabalho) do seu local de trabalho?

1 2 3 4 5

2.5 O quanto você está satisfeito com os equipamentos de segurança, 
proteção individual e coletiva disponibilizados pela empresa?

1 2 3 4 5

2.6 Em relação ao cansaço que seu trabalho lhe causa, como você se 
sente? 

1 2 3 4 5

Em relação ao uso das suas capacidades no trabalho:
3.1 Você está satisfeito com a autonomia (oportunidade tomar 
decisões) que possui no seu trabalho?

1 2 3 4 5

3.2 Você está satisfeito com a importância da tarefa/trabalho/atividade 
que você faz?

1 2 3 4 5

3.3 Em relação à polivalência (possibilidade de desempenhar várias 
tarefas e trabalhos) no trabalho, como você se sente?

1 2 3 4 5

3.4 O quanto você está satisfeito com a sua avaliação de desempenho 
(ter conhecimento do quanto bom ou ruim está o seu desempenho no 
trabalho)?

1 2 3 4 5

3.5 Em relação à responsabilidade conferida (responsabilidade de 
trabalho dada a você), como você se sente?

1 2 3 4 5

Em relação às oportunidades que você tem no seu trabalho:

4.1 O quanto você está satisfeito com a sua oportunidade de 
crescimento profissional?

1 2 3 4 5

4.2 O quanto você está satisfeito com os treinamentos que você faz? 1 2 3 4 5
4.3 Em relação às situações e a frequência em que ocorrem as 
demissões no seu trabalho, como você se sente?

1 2 3 4 5
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4.4 Em relação ao incentivo que a empresa dá para você estudar, como 
você se sente?

1 2 3 4 5

Em relação à integração social no seu trabalho:

5.1 Em relação à discriminação (social, racial, religiosa, sexual, etc) no
seu trabalho como você se sente?

1 2 3 4 5

5.2 Em relação ao seu relacionamento com colegas e chefes no seu 
trabalho, como você se sente?

1 2 3 4 5

5.3 Em relação ao comprometimento da sua equipe e colegas com o 
trabalho, como você se sente?

1 2 3 4 5

5.4 O quanto você está satisfeito com a valorização de suas ideias e 
iniciativas no trabalho?

1 2 3 4 5

Em relação ao constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho:

6.1 O quanto você está satisfeito com a empresa por ela respeitar os 
direitos do trabalhador?

1 2 3 4 5

6.2 O quanto você está satisfeito com sua liberdade de expressão 
(oportunidade dar suas opiniões) no trabalho?

1 2 3 4 5

6.3 O quanto você está satisfeito com as normas e regras do seu 
trabalho?

1 2 3 4 5

6.4 Em relação ao respeito a sua individualidade (características 
individuais e particularidades) no trabalho, como você se sente?

1 2 3 4 5

Em relação ao espaço que o trabalho ocupa na sua vida:

7.1 O quanto você está satisfeito com a influência do trabalho sobre 
sua vida/rotina familiar?

1 2 3 4 5

7.2 O quanto você está satisfeito com a influência do trabalho sobre 
sua possibilidade de lazer?

1 2 3 4 5

7.3 O quanto você está satisfeito com seus horários de trabalho e de 
descanso?

1 2 3 4 5

Em relação à relevância social e importância do seu trabalho:

8.1 Em relação ao orgulho de realizar o seu trabalho, como você se 
sente?

1 2 3 4 5

8.2 Você está satisfeito com a imagem que esta empresa tem perante a 
sociedade?

1 2 3 4 5

8.3 O quanto você está satisfeito com a integração comunitária 
(contribuição com a sociedade) que empresa tem?

1 2 3 4 5

8.4 O quanto você está satisfeito com os serviços prestados e a 
qualidade dos produtos que a empresa fabrica?

1 2 3 4 5

8.5 O quanto você está satisfeito com a política de recursos humanos (a
forma da empresa tratar os funcionários) que a empresa tem?

1 2 3 4 5
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