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1 RESUMO: 

A Busca pela qualidade de vida dentro das organizações tem se tornado constante, 

tendo em vista o aperfeiçoamento das habilidades humanas para que os objetivos 

sejam alcançados. É direito do trabalhador um ambiente que lhe proporcione 

satisfação e o motive a trabalhar. Desta forma, a elaboração deste artigo tem como 

objetivo, demonstrar a importância da Qualidade de Vida no Trabalho, tendo em foco 

a satisfação dos colaboradores de uma concessionária de motos, localizada na 

cidade de Jales-SP. Realizou-se pesquisa do tipo exploratória-explicativa por meio 

de questionário com dezesseis perguntas para a coleta de dados e informações no 

período de junho a julho de 2014. Com a análise dos resultados foi possível 

conhecer o que cada colaborador necessitava dentro daquela organização, e 

observar que a empresa não demonstra importância sobre as funções de cada 

colaborador, uma vez que não há benefícios. Os funcionários esperam por melhorias 

em sua carreira profissional, aumento da autoestima e reconhecimento financeiro.  
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2 INTRODUÇÃO 

As organizações nos dias de hoje para se tornarem competitivas, utilizam 

todos os recursos que possuem e buscam constantemente melhorias de 

desempenho, produtividade e sintonia com o ambiente externo. Isso ocorre devido a 

mudanças no cenário mundial nos últimos anos e também a própria globalização e 

gera maior competitividade entre as empresas (ODEBRECH e PEDROSO, 2010). 

Ainda de acordo com Odebrech e Pedroso (2010), a busca intensa por 

melhorias e resultados faz com que haja o desgaste de uma de suas ferramentas 

mais valiosa - o ser humano, os quais são os responsáveis por conduzir e produzir 

resultados. Com interesse de sempre estar em ênfase no mercado as empresas 

começam a perceber que as pessoas são os elementos que fazem a diferença, até 

são denominadas como capital humano e intelectual (ODEBRECH e PEDROSO, 

2010). 

O trabalhador não é como uma máquina nova que chega na empresa, pois 

cada um tem uma história pessoal com certa qualidade de aspirações e desejos, 
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motivações e necessidades psicológicas, que estão relacionadas com sua história já 

vivida. O que confere a cada indivíduo características únicas e pessoais DEJOURS 

(1996). Com isso a QVT proporciona a realização das necessidades de cada um. 

O respeito profundo pelas pessoas faz parte do conceito de QVT. Para que 

as organizações alcancem níveis de qualidade e profundidade, precisam que as 

pessoas estejam motivadas, participem ativamente dos trabalhos que exercem e 

que recebam recompensas por isso (CHIAVENATO, 1999). Ainda de acordo com 

Chiavenato, a competitividade organizacional e a qualidade e produtividade, 

obrigatoriamente passam pela QVT.  

Nesse sentido, este artigo pretende demonstrar a importância da QVT 

observada em uma empresa particular em Jales – SP, com a finalidade a 

possibilidade de geração de bem-estar a seus colaboradores para que possa haver 

as mudanças e que os resultados sejam satisfatórios. 

  

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: 

 Analisar a motivação e a satisfação dos colaboradores de uma concessionária 

de motos localizada em Jales – SP. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Identificar a percepção dos colaboradores referente à qualidade de vida do 

trabalho dentro da organização. 

 Constatar a existência de QVT no ambiente de trabalho para melhoria 

continua da empresa e a satisfação de seus colaboradores. 

 

4 METODOLOGIA 

Richardson (2008, p.22), sobre o conceito de método e metodologia, afirma 

que: “[...] o método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A 

metodologia são as regras estabelecidas para o método científico [...]. É uma forma 

de analisar os dados e com uma explicação clara e objetiva e interpretar as 

informações. 
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 Os procedimentos usados na elaboração deste artigo foi uma revisão de 

literatura baseada nos seguintes autores: ODEBRECH e PEDROSO (2010), 

DEJOURS (1996, P.29), CHIAVENATO (1999, P.391), e foi realizada pesquisa de 

campo e estudo de caso por meio da aplicação de questionário aos funcionários da 

empresa selecionada para a pesquisa, sediada na cidade de Jales – SP.  A empresa 

possui 10 funcionários e o questionário foi aplicado em 100% dos colaboradores no 

período de 27 de junho a 03 julho de 2014, proporcionando uma visão holística 

sobre a questão da QVT.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

A Qualidade de vida dentro de uma organização é proporcionar aos seus 

colaboradores um ambiente com condições adequadas para o desenvolvimento de 

suas atividades laborais, um local onde eles se sintam realizados e satisfeitos, caso 

isso ocorra a organização terá como consequência os objetivos atingidos e aumento 

na sua produtividade. Com a implantação dessa ferramenta a empresa se tornará 

mais competitiva no mercado atual. 

Para CHIAVENATO (1999, P.391), como objetivo principal dentro de uma 

organização a QVT é a melhoria de vida no local de trabalho resultando assim 

também a melhoria no setor produtivo e na qualidade dos serviços, mas para que 

isso aconteça a organização sempre tem que estabelecer estratégias com as 

finalidades de atender as necessidades humanas básicas dos trabalhadores e 

também, maior eficácia e produtividade. 

Para Werther e Davis (1983), uma organização deve reunir esforços para a 

melhoria de cargos e dos salários de cada colaborador, proporcionar a ele um cargo 

mais satisfatório e que a remuneração corresponda ao mesmo. Pois só assim 

haverá melhora na qualidade de vida, mas para que isso aconteça necessita da 

implantação de técnicas e estratégias que vise a reformulação dos cargos e a 

participação dos colaboradores envolvidos nessa mudança. 

 

5.1 O trabalho e a qualidade de vida 

Segundo Lacombe (2005), até metade do século XX, as pessoas 

trabalhavam para “ganhar a vida”, e hoje é o trabalho que ganha a vida das pessoas. 
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Já é notável a percepção nos dias atuais de que o trabalho é algo predominante na 

vida das pessoas, pois é dele onde vem seu sustento e também a possibilidade de 

conquistar suas realizações, assim podemos dizer que ele é essencial na vida do ser 

humano. Com o passar do tempo o trabalho se tornou importante na vida de cada 

pessoa sendo determinante para sua sobrevivência e qualidade de vida. O 

reconhecimento da sua atividade profissional representa ao colaborador satisfação e 

prazer naquilo que faz, percebendo que seu esforço e tempo gasto são 

fundamentais para a organização. 

QVT deve ter como meta a geração de uma organização mais humanizada, 

na qual o trabalho envolva relativo grau de responsabilidade e de autonomia no que 

se refere a cargo, recebimento de recursos, de retorno do desempenho, tarefas 

adequadas, variedade, enriquecimento do trabalho e ênfase no desenvolvimento 

pessoal do indivíduo (WALTON, 2002). Desta forma, Chiavenato (1999) elenca que 

a QVT envolve um conjunto de fatores: 

1. A satisfação com o trabalho executado: quando a organização proporciona a 

função certa para o funcionário certo, faz o que ele gosta de fazer. 

2. As possibilidades de futuro na organização: Plano de carreira, crescimento 

dentro da organização (cursos, palestras, materiais, etc ...) 

3. O reconhecimento pelos resultados alcançados: o colaborador ser elogiado 

pela conquista de uma meta ou pelo resultado pretendido. 

4. O salário percebido: ser remunerado conforme seu merecimento e função. 

5. Os benefícios auferidos: Benefícios conforme seu direito 

6. O relacionamento humano dentro do grupo e da organização: ser relacionável 

com os outros colaboradores, respeitar a posição de cada um.  

7. O ambiente psicológico e físico de trabalho: ambiente onde ele se sente bem 

em trabalhar. 

8. A liberdade e responsabilidade de decidir: ter responsabilidade de decidir ou 

de expressar suas ideias. 

9. As possibilidades de participar: ver que ele representa algo que é uma 

ferramenta importante para a organização. 
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5.2 Motivação 

Motivar segundo Rios (1999, p. 390), “[...] é o ato de dar motivos, causar, 

despertar o interesse, estimular, incentivar, exposição de motivos, espécie de 

energia psicológica ou tensão que põe em movimento o organismo humano [...]. 

Conforme Rios, isso determina o comportamento ou uma ação consciente e 

voluntária.  

As motivações do ser humano baseiam-se em algo que lhe de algum 

retorno, que satisfaça suas necessidades, que corresponda aos seus interesses, 

afirma (BARRET, 1998). 

Um trabalhador que se sente motivado onde ele está empregado ele terá 

mais comprometimento com suas tarefas, mostrará o resultado esperado, ele vai 

atingir metas, terá aumento no seu desempenho e tudo isso refletira nos resultados 

da organização. 

A força que faz com que as pessoas tenham seus objetivos alcançados é a 

motivação ela faz as pessoas agirem, a terem vontade de crescer e de ter suas 

necessidades atendidas (GIL, 2001). Para cada pessoa há um tipo de motivação, 

pois cada um possui características específicas. 

 

5.3 Custo - Benefício 

O mercado é quem determina as decisões dentro de uma empresa, e hoje o 

que ele determina é que as empresas devem produzir mais, melhor e com menos 

tempo. E deixando bem claro a preocupação com seus colaboradores, sua saúde, 

seu bem-estar e satisfação de fazer parte daquela organização, isso é fundamental 

em um processo produtivo. 

Para a implantação da QVT ou melhoria, isso gera a empresa custos. No 

entanto, isso é válido pois como retorno terá a melhora na produtividade, motivação 

dos funcionários e também da imagem da própria empresa perante aos 

colaboradores. 

É fundamental que haja investimentos em proteção e prevenção do 

funcionário em um mercado que busca por produtividade, competitividade e 

liderança (CIPRIANI, 1998). As empresas que tem essa preocupação de investir em 

QVT sabendo das suas vantagens, certamente obterão o retorno do investimento. 
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5.4 Benefícios para a empresa 

Preocupar-se com o emocional de cada colaborador dentro de uma empresa 

são padrões de empresas atualizadas com o mercado, fazer com que o colaborador 

se sinta parte daquela organização, isso pode estimular a sua criatividade e a 

capacidade de superar os obstáculos, tendo assim a preocupação que ele 

importante dentro da organização (SILVA, 1997).  

A expressão “dar o sangue pela empresa” é muito utilizada no mercado. 

Mas, despertar esse valor dentro de um colaborador é algo difícil para qualquer 

organização. A QVT proporciona o desenvolvimento de sentimento de valorização e 

importância com cada colaborador, assim ele terá motivos para se empenhar de 

forma mais eficiente nas atividades e também se torna mais responsável com os 

compromissos da empresa. 

 

6 RESULTADOS 

Por meio da aplicação de questionário aos colaboradores da empresa 

pesquisada, conseguimos informações necessárias para a montagem dos gráficos, 

onde foi possível analisar o grau de insatisfação ou satisfação. Serão apresentados 

os resultados de maior relevância ao tema, e que servirão para mudanças previstas 

dentro da empresa.  

 

6.1 Motivação  

A figura 1 demonstra o nível de motivação dos funcionários. O questionário 

aplicado ajudou a chegar à conclusão que entre os funcionários existe um pequeno 

percentual que se sente motivado em seu ambiente de trabalho, isto é, 20% 

disseram sentir-se motivado. A pesquisa também ajudou a demonstrar que há um 

nível altíssimo de desmotivação entre os funcionários com relação ao seu trabalho 

(80%). 

A variante motivação apresentou um resultado negativo, pois a maioria dos 

funcionários responderam que estão desmotivados em executar seu serviço dentro 

da empresa, isso pode gerar prejuízos e a queda no rendimento de cada 

colaborador. 
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Figura 1. Motivação dos Funcionários. 

 

Fonte: Elaborado segundo dados da pesquisa. 

 

6.2  Ambiente físico de Trabalho 

Na figura 2, podemos observar o resultado da pesquisa sobre o ambiente de 

trabalho que a empresa oferece para cada um de seus funcionários, analisando as 

condições físicas (iluminação, ventilação, ruído, etc...) e assim obtivemos os 

seguintes resultados: nenhum dos pesquisados respondeu que estava muito 

satisfeito com o seu ambiente de trabalho, enquanto 60%, disseram estar satisfeito 

com o local de trabalho que a empresa oferece, já a insatisfação representa 20% 

dos pesquisados, e muito insatisfeito, 20% dos pesquisados. 

Então, se somarmos todos os índices veremos que mais da metade dos 

funcionários estão trabalhando em um ambiente estruturado que lhes oferece 

condições adequadas para desenvolverem suas atividades. 

Figura 2. Condições do ambiente de trabalho da empresa. 

 

Fonte: Elaborado segundo dados da pesquisa. 
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6.3 Trabalho x Salário 

Quanto ao trabalho executado e ao salário recebido, a figura 3 demonstra os 

seguintes resultados: nenhum dos funcionários se diz muito satisfeito com a 

remuneração recebida, já 20% está satisfeito com o que ganha referente ao cargo 

ocupado, 50% disseram estar insatisfeito com seu ordenado e 30% dos funcionários 

estão muito insatisfeitos com o que recebem. 

Concluindo, de acordo com a análise dos dados, vimos que a empresa está 

com uma situação frágil no que se diz a respeito à remuneração por serviço 

executado, e que é grande o número de colaboradores descontentes com o seu 

salário. 

Figura 3. Trabalho x Salário dos funcionários. 

 

Fonte: Elaborado segundo dados da pesquisa. 
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pois seu maior patrimônio, o trabalhador, necessita de condições ideais para 

desempenhar suas tarefas com eficácia. 

A pesquisa não serviu somente como tema desse artigo, mas também como 

uma consultoria. No ato da autorização para a realização dessa pesquisa, foi 

acordado com os diretores que os mesmos teriam acesso ao resultado da pesquisa 

para fins de mudanças e elaboração de estratégias objetivando melhorias 

organizacionais. 

Dessa forma, espera-se que os resultados obtidos nessa pesquisa possam 

contribuir para uma melhor qualidade de vida dos colaboradores da empresa, 

gerando resultados positivos para seus gestores. Assim, todos os envolvidos na 

organização se beneficiam, empregador e colaborador.  
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