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1. RESUMO:  

Este trabalho faz uma analise da importância da Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), considerada indispensável à produtividade e à competitividade, aspectos 

determinantes para a sobrevivência e sucesso de qualquer empresa atualmente. As 

empresas que não oferecem boas condições de trabalho aos seus funcionários 

certamente terão funcionários desmotivados, o que acarretará em baixa 

produtividade e desencadeará em menor poder competitivo. A implementação de um 

programa de Qualidade de Vida no Trabalho tornou-se indispensável, uma vez que, 

o ser humano é peça chave dentro de qualquer empresa/indústria, onde fornecer 

condições para o desenvolvimento do trabalho e valorizar o capital humano se 

tornou fundamental. Assim optou-se pela realização de um estudo de caso visando 

investigar a QVT dos colaboradores da empresa Atacadista e Fabricante de Móveis 

FAZZIO, localizada na cidade de Urânia - SP. Depois da coleta e análise de dados e 

mediante ao referencial abordado nesta pesquisa, foi constatado que de um modo 

geral por parte dos colaboradores uma grande satisfação em relação à Qualidade de 

vida no trabalho, sentindo-se importantes para o crescimento da empresa, o que 

ajuda e muito para um ambiente de trabalho mais confortável e motivador, e vemos 

também a preocupação dos lideres em relação aos colaboradores. 
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2. INTRODUÇÃO 

 O tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem recebido uma atenção 

especial por empresas de todos os níveis e ganhado destaque em diversas 

publicações sobre administração e psicologia do trabalho, pelas técnicas inovadoras 

na gestão de pessoas nos últimos anos.  

Vasconcelos, (2001) afirma que nesta virada de milênio tem sido intenso o 

esforço empreendido pelas organizações para sobreviver e quanto a isso, 

acreditamos, haverá pouca discordância, como também tem sido enorme o desgaste 

e o sacrifício impingido ao trabalhador moderno. Se a teoria da administração tem 

sido pródiga na criação de novas ferramentas de gestão afinal, surgem novas 

propostas, antigas propostas são aperfeiçoadas ou, ainda, cunhadas com um novo 

rótulo praticamente todos os dias, infelizmente aquelas que visam proporcionar uma 



 2

melhor condição de trabalho e satisfação na sua execução e não apenas aumento 

do ganho pecuniário ainda deixa muito a desejar. 

Grande parcela da motivação de uma pessoa vem do fato de saber que seu 

papel é importante na organização e que outras pessoas contam muito com ela. 

Para gerir de uma forma que pudesse satisfazer tanto clientes quanto 

colaboradores passou a ser necessário investir na Qualidade de Vida dentro do 

ambiente de trabalho. 

Esses fatos estão totalmente ligados entre colaboradores e empresa, pois as 

organizações têm por obrigação se preocupar em manter um ambiente de trabalho 

agradável, isso vale para qualquer empresa, tanto de grande, médio ou pequeno 

porte. 

O reflexo se dá na entrega de um produto com qualidade extrema, 

colaboradores comprometidos é uma grande ferramenta para as empresas e um 

diferencial competitivo, uma vez que pessoas comprometidas, envolvidas com as 

suas funções produzem com muito mais qualidade. 

 Por ser uma poderosa ferramenta de gestão, a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) necessita ser mais explorada e disseminada, visto que tendo uma 

rotina diária de trabalho cada vez mais desgastante (física e psicológica) passa a ser 

essencial para qualquer organização ter por meta a satisfação, o desenvolvimento e 

uma maior produtividade dos seus colaboradores, utilizando da gestão de QVT. 

Pretendeu-se com esta pesquisa analisar quais os verdadeiros fatores que fazem o 

trabalhador ter uma qualidade de vida em seu trabalho.   
 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral da pesquisa é realizar um estudo que possa colaborar para o 

crescimento acadêmico e que possa também contribuir com a empresa em estudo, 

disponibilizando para a mesma os dados colhidos e analisados. Isso poderá agregar 

valores e contribuir para mudanças naqueles aspectos que a pesquisa identificou e 

que necessitam de mudanças. Para o alcance do objetivo geral será necessário: 

verificar se os colaboradores se sentem fadigados e/ou estressados; verificar se 

existe um bom/mau relacionamento entre os colaboradores para o favorecimento na 

execução de tarefas designadas; verificar a (in) satisfação dos colaboradores 

referente aos equipamentos usados nas atividades de trabalho; verificar a (in) 
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satisfação dos colaboradores quanto às perspectivas de carreira, reconhecimento 

pelos resultados alcançados, ambiente físico, equipamentos para a realização do 

trabalho, e ações que possam evitar ou diminuir os riscos de doenças e acidentes de 

trabalho. 
 

4. METODOLOGIA 
 

Foi feita uma revisão bibliográfica a cerca do assunto objeto da pesquisa para 

que com base nas teorias se possa alcançar o objetivo proposto. 

Utilizou-se também o estudo de caso, sendo a pesquisa realizada em uma 

empresa de móveis, tendo como a amostra 100% dos colaboradores, ao todo 69 

funcionários. O universo da pesquisa ficou restrito aos funcionários da empresa de 

Móveis FAZZIO, através de perguntas fechadas, para assim conseguir conquistar os 

objetivos propostos pela pesquisa. 

A razão pela escolha do questionário se justifica por se tratar de um recurso 

simples e objetivo e que pode ser aplicado a um grupo grande de profissionais e de 

diferentes setores, evitando que a coleta de dados se tornasse um processo 

demorado e evitando que a pesquisa tomasse muito tempo dos profissionais da 

empresa. 

O questionário foi aplicado dentro das instalações da Atacadista e Fabricantes 

de Móveis FAZZIO situada em Urânia – SP, a empresa possui 69 (sessenta e nove) 

colaboradores, entre setores administrativos e produção, o questionário foi aplicado 

em 100% dos funcionários. 

Portanto todos cooperaram para que a pesquisa obtivesse o resultado sobre a 

(in) satisfação dos funcionários sobre o assunto proposto a eles (QVT). Aplicou-se 

em 100% dos colaboradores para que pudesse com isso obter o máximo de 

precisão possível na coleta de dados, deixando assim a menor margem de erro 

possível. 

Os resultados foram utilizados para gerarem gráficos e tabelas, com o intuito de 

esclarecer a verdadeira realidade dos funcionários quanto a sua Qualidade de Vida 

dentro da organização. Através da tabulação podem-se analisar os gráficos e assim 

esclarecer o que a pesquisa quis evidenciar. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

Qualidade de vida no trabalho refere-se ao nível de felicidade ou satisfação 

com a própria carreira. Diz-se que, aqueles que gostam das suas carreiras, têm uma 

alta qualidade de vida no trabalho, enquanto aqueles que são infelizes ou cujas 

necessidades não são preenchidas de alguma forma, são considerados com uma 

baixa qualidade da qualidade de vida é definida como o nível de prazer na vida de 

uma pessoa.  

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem recebido uma atenção especial por 

empresas de todos os níveis e ganhado destaque em diversas publicações sobre 

administração e psicologia do trabalho, pelas técnicas inovadoras na gestão de 

pessoas nos últimos anos.  

No Brasil as empresas, de um modo geral, têm passado por profundas 

transformações, fruto dos efeitos da globalização, exigindo que as empresas 

busquem a qualidade, produtividade e satisfação dos clientes internos e externos, e 

para atingir estas metas a gestão de pessoas foi ganhando espaço e detectou-se, 

dentro de muitos aspectos, percebeu-se que é necessário manter a motivação dos 

colaboradores. 

Para Davis e Newstron (1991, pg. 28) “O resultado de um sistema eficaz de 

comportamento organizacional é a motivação que quando combinada com as 

habilidades e capacidades do empregado, resulta na produtividade humana”. 

Deixando claro que é necessário ter transparência na relação empresa x 

colaborador, demonstrando o quão importante são cada um para que a grande 

engrenagem empresarial possa funcionar harmoniosamente, para isso todos 

precisam saber o que devem fazer, a fim de atingir as metas e objetivos da empresa. 

Grande parcela da motivação de uma pessoa vem do fato de saber que seu 

papel é importante na organização e que outras pessoas contam muito com ela. 

Segundo WEISS (1991, pg. 36) “Conseguir o máximo e o melhor dos outros 

quer dizer que você deve estabelecer padrões elevados, mas razoáveis, deve 

reconhecer suas próprias responsabilidades, bem como a dos empregados, e deve 

deixar que o empregado pague o preço pelo mal resultado, ou receba a recompensa 

pelo sucesso”.   
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Para gerir de uma forma que pudesse satisfazer tanto clientes quanto 

colaboradores passou a ser necessário investir na Qualidade de Vida dentro do 

ambiente de trabalho. 

De acordo com RODRIGUES (1994, pg. 76), “a qualidade de vida no trabalho 

tem sido uma preocupação do homem desde o início de sua existência com outros 

títulos em outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e 

bem estar ao trabalhador na execução de sua tarefa”. 

Esses fatos estão totalmente ligados entre colaboradores e empresa, pois as 

organizações têm por obrigação se preocupar em manter um ambiente de trabalho 

agradável, isso vale para qualquer empresa, tanto de grande, médio ou pequeno 

porte. 

 O reflexo se dá na entrega de um produto com qualidade extrema, 

colaboradores comprometidos são uma grande ferramenta para as empresas e um 

diferencial competitivo, uma vez que pessoas comprometidas, envolvidas com as 

suas funções produzem com muito mais qualidade. 

Limongi-Fança (2004, pg. 42) afirma que há uma “íntima correlação entre 

melhoria da Qualidade de Vida das pessoas e estilo de vida dentro e fora da 

organização” e que essa melhoria “causara impacto na excelência e na 

produtividade dos indivíduos em seu trabalho”. 

 Em um futuro próximo, provavelmente não haverá mais empresas que não 

possua envolvimento com seus colaboradores, aquelas empresas que antigamente 

eram maioria, que somente retiravam do colaborador e nada davam em troca, 

Gilberto Wiesel descreve bem as aspirações dos seres humanos quanto as 

empresas: “O que queremos como seres humanos é a possibilidade de realizarmos 

nossos sonhos. Trabalhar em uma empresa que nos dá esta possibilidade é tudo 

que precisamos para visualizar nosso dia com outros olhos, tornando-o mais 

contagiante.” (WIESEL,2014) 

 Portanto, trabalhar apenas em troca de um salário já não basta, todo o 

ambiente deve ser levado em consideração. Um programa adequado de Qualidade 

de Vida no Trabalho (QVT) busca uma organização mais humanizada e coloca 

condições de desenvolvimento pessoal ao indivíduo. É importante lembrar que o ser 

humano tem sentimentos, ambições, cria expectativas, envolve-se, busca o 

crescimento dentro daquilo que desenvolve e realiza. 
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5.2. Segurança no trabalho 
 

Para Chiavenato (2010) “a segurança no trabalho está relacionada com a 

prevenção de acidentes e com a administração de riscos ocupacionais. Sua 

finalidade é profilática no sentido de antecipar-se para que os riscos de acidentes 

sejam minimizados”.  

Etapas do programa de segurança: estabelecimento de um sistema de 

indicadores e estatísticas de acidentes; desenvolvimento de sistemas de relatórios 

de providências; desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança; 

recompensas aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da função de 

segurança. 

 

5.2.1. Causas dos acidentes no trabalho 

São as principais causas dos acidentes de trabalho: equipamentos sem 

proteção; equipamento defeituoso; procedimentos arriscados em máquinas ou 

equipamentos; armazenamento inseguro, congestionado ou sobrecarregado; 

iluminação deficiente ou imprópria; ventilação imprópria, mudança insuficiente de ar 

ou fonte de ar impuro; temperatura elevada ou baixa no local de trabalho; condições 

físicas ou mecânicas inseguras que constituem zonas de perigo.  

A minimização desses fatores se deve ao órgão responsável por tal setor da 

empresa, a criação de um projeto onde inclua investimentos em equipamentos, 

palestras e cursos que colaborem para a adequação dos funcionários, reformas no 

ambiente para deixá-lo mais apto a realização dos trabalhos, são algumas melhorias 

que a organização pode fazer para se adequar no que está previsto em lei e 

colaborar para uma melhor segurança do seu empregado. 

Quanto a conscientização do colaborador sobre a utilização dos 

equipamentos de segurança e procedimentos inseguros, podem ser elencados 

como: carregar materiais pesados de maneira inadequada; trabalhar em velocidades 

inseguras – muito rápidas ou lentas; utilizar esquemas de segurança que não 

funcionam; usar equipamento inseguro ou usá-lo inadequadamente; não usar 

procedimentos seguros; assumir posições inseguras; subir escadas ou degraus 

depressa; distrair, negligenciar, brincar, arriscar, correr, pular, saltar, abusar, etc. 
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As mudanças desses riscos se devem a mentalidade dos funcionários, em tratar 

seu trabalho com mais concentração para extinguir possibilidades de acidentes 

devido à falta de atenção e falta de vontade de realizar a tarefa delegada. 

 

5.2.2. Como prevenir Acidentes 

Existem diversas maneiras de se evitar acidentes, mudanças de 

comportamento tanto pessoal como profissional, falta de atenção no que está 

realizando, predisposição a fatores externos que atrapalham a concentração no 

ambiente de trabalho. Para prevenção de acidentes trabalhistas, deve-se ter uma 

boa gestão empresarial, que analisa e se baseia em fatos para melhorar o ambiente 

físico da empresa, não se importando com custos, mas sim com as melhorias que 

essas mudanças vão causar na vida da empresa e na do colaborador. Todo 

programa de prevenção de acidentes focaliza duas atividades básicas: eliminação 

das condições inseguras e redução dos atos perigosos. 

 

5.2.3. Equipamentos de proteção individual (EPIs) 

O EPI – Equipamento de Proteção Individual são todos os dispositivos 

utilizados para proteção durante sua jornada de trabalho, sendo que sua distribuição 

e fiscalização de uso ficam por conta do empregador, e o uso e cuidados com os 

dispositivos ficam por conta do empregado, diante da recusa por alguns destes no 

uso do EPI, cabe ao empregador fiscalizar e não só distribuí-lo, isto garantirá além 

da segurança de cada um dos seus empregados também evitará medidas coercivas.  

Para cada tipo de função, existe um equipamento de proteção individual 

específico. Para quem trabalha com corte de cana, uma luva própria, para quem 

trabalha em local com ruído, um protetor auricular específico e assim 

sucessivamente. Não basta distribuir desordenadamente, é preciso um 

levantamento detalhado das funções para o dimensionamento certo de seus 

equipamentos de proteção individual. A roupa de proteção deve ser utilizada, para 

evitar o contato de produtos químicos ou alergênicos com a pele. Quando há 

exposição a produtos contaminantes, pode-se danificar a pele, facilitando a 

penetração de agentes químicos, atingindo órgãos do corpo e ocasionando lesões 

ou doenças. “Há múltiplas circunstâncias nas quais devem ser usadas roupas de 

proteção ou equipamento de proteção individual, e na maioria dos casos é o 



 8

empregador quem deve fornecer estas roupas, sem gasto da parte do empregado”, 

segundo (MCCULLOUG, 1973, P.151) 

Um dos fatores que pode levar um funcionário a sofrer um acidente de 

trabalho é o stress. Isso pode ocorrer quando o funcionário é exposto a situações 

que ele não tem conhecimento necessário para resolver, como por exemplo, uma 

função que não é da sua área ou jornadas de trabalho excessivo. 

Para ter uma maior funcionalidade na proteção dos colaboradores da 

empresa, além dos investimentos em EPI’s, tem que instruir o funcionário para o 

bom uso e conservação dos mesmos. Existe também a proteções que são 

colocadas em algumas partes dos maquinários em que os funcionários têm contato. 

 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Com base na tabulação dos dados e análise temos que dos 69 (sessenta e 

nove) participantes da pesquisa quantitativa sobre a qual foi feito este estudo, 90% 

consistiu em homens, 48% com idade média de 36 a 45 anos, 72% são casados 

51% possuem o ensino médio completo. 

Os dados da pesquisa apontam em sua maioria números preocupantes, como 

sobrecarga de atividade (75%), falta de intervalo para lanches/refeições (48%) e 

risco de acidente no desempenho das atividades (59%).  

Quanto aos equipamentos utilizados nas atividades de trabalho, a pesquisa 

aponta satisfação dos colaboradores. Os colaboradores consideram de bom (54%) 

para excelente (44%) a qualidade dos equipamentos, demonstrando uma razão pela 

qual 67% e 33% dos colaboradores se sentirem satisfeitos e muito satisfeitos 

respectivamente em relação ao trabalho que executam, mostrando favorecimento 

para a execução das tarefas designadas e para o desenvolvimento da produção, 

reforçados pelo, onde 98% dos colaboradores conseguem cumprir suas tarefas 

diárias. 

A empresa possui um plano de orientação e incentivo ao uso do EPI 

(Equipamento de Proteção Individual), no é possível confirmar esta informação, 95% 

dos pesquisados declararam ter recebido informações sobre o uso adequado dos 

EPI´s, o que é fundamental, pois 59% declararam que existem riscos de acidentes 

no desempenho de suas atividades, 

 



 

Figura 1: Sobrecarga de atividades dentro 

do setor 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014

Figura 3: Problemas de saúde em decorrência do trabalho que executam

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema sobre qualidade de vida no trabalho dentro de uma organização 

abrange vários aspectos como a questão psicológica, física e social do individuo, 

que são fatores essenciais para seu desenvolvimento profissional, com isso 

percebemos a importância de se

condições importantes para o desempenho das tarefas, como ergonomia, motivação, 

benefícios salariais, planos de saúde, dentre outros.

Esse aspecto pode influenciar e muito no rendimento de uma empresa, e até 

mesmo na imagem dela. Na empresa pesquisada a Atacadista e Fabricante de 

moveis FAZZIO foi constatado de um modo geral que os colaboradores avaliam que 

possuem Qualidade de vida no trabalho, sentindo

da empresa, o que ajuda e 

para se trabalhar. 

Durante a aplicação dos questionários podemos observar a preocupação dos 

líderes da empresa quanto ao tema abordado pela pesquisa, sempre procurando 

adaptar o ambiente de trabalho, ofer
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     Figura 2: I

lanches/refeições

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014
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os colaboradores possam desempenhar da melhor forma o seu trabalho, 

promovendo uma melhoria continua tanto no desempenho deles quanto nos 

resultados da empresa. 

Nessa pesquisa podemos observar que a qualidade de vida no trabalho embora 

seja um tema com muitas variáveis, é bastante atraente para se pesquisar, nos 

envolveu e muito na relação custo benefício da aplicação, observamos também que 

a empresa pesquisada é ótima para se trabalhar, e oferece oportunidades para 

muitas pessoas, exemplo disso é o grau de alfabetização da maioria dos 

colaboradores. 

O gestor atua com uma visão aberta, ele vê o homem como principal agente 

transformador de resultado para sua empresa, portanto ele busca sempre criar 

estratégias para manter o funcionário sadio e produtivo, pois atualmente esse tem 

sido um dos grandes desafios das organizações, que precisam estar atentas às 

pessoas que fazem parte dela, identificando suas necessidades para que isso possa 

refletir de forma positiva nos resultados da empresa. 
 

8.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CHIAVENATO, Idalberto Chiavenato, Gestão de Pessoas , 3ed. São Paulo: 

Elsevier, 2010. 

DAVIS, K.; NEWSTROM, J. W. Comportamento humano no trabalho : Uma 

abordagem psicológica . São Paulo: Pioneira, 1992. 

LIMONGI - FRANÇA, A. C. Qualidade de vida no trabalho: conceitos e práticas  

na sociedade pós-industrial. São Paulo: Atlas, 2004. Atlas. São Paulo. 

MCCULLOUGH, Winifred. Ambiente do Trabalho: segurança, 

higiene,produtividade. 1 ed. Rio de Janeiro: Forum, 1973. 

RODRIGUES, M. V. C. Qualidade de vida no trabalho – Evolução e Análise no 

nível gerencial . Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 

VASCONCELOS Anselmo Ferreira. Qualidade de vida no trabalho: Origem, 

Evolução e Perspectivas , Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 

08, nº1, janeiro/março 2014. 

WEISS, D. Motivação e resultado: Como obter o melhor de sua e quipe . São 

Paulo: Nobel, 1991. 

WIESEL, Gilberto. POR QUE MOTIVAR EQUIPES? Disponível em: 

<http://www.guiarh.com.br/z95.htm>. Acesso em: 31/07/2014. 


