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1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os benefícios e qualificações 

oferecidos pela empresa, necessários para que o funcionário tenha uma boa 

qualidade de vida.  O artigo pretende avaliar cada fator do trabalho, permitindo 

identificar os motivos da alta rotatividade dos funcionários e demonstrar como o 

bem-estar influencia sua permanência na empresa. Optou-se por realizar o estudo 

num frigorífico da região de Jales/SP, no setor de desossa, por se tratar de um 

departamento em que o perigo é constante, onde os equipamentos de segurança 

são essenciais para que os trabalhadores realizem suas atividades com 

tranquilidade, motivando a melhora de sua qualidade de vida. Dentro deste contexto, 

necessita-se identificar a partir de um diagnóstico as variáveis que mais necessitam 

de atenção propondo alternativas que melhorem as condições de qualidade de vida 

no trabalho.  Para mudar este cenário, é necessário a implementação de um 

programa de Qualidade de Vida no Trabalho, enfatizando que o capital humano é a 

peça chave dentro de qualquer empresa e precisa ser valorizado, objetivando um 

maior comprometimento no trabalho. 
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2. INTRODUÇÃO 

A Qualidade de Vida no Trabalho ou QVT é um tema muito interessante e 

extenso, sendo o lugar onde as pessoas ficam por mais tempo ao longo de seus 

dias. É neste cenário que as pessoas vão descobrir qual área de atuação irão se 

encaixar no mercado de trabalho, em que se especializar, favorecendo o 

amadurecimento como ser humano e aumento da estima. O mercado de trabalho 

cada dia exige mais do trabalhador; as concorrências, inovações, melhorias 

tecnológicas pede que o colaborador seja cada vez mais flexível, comprometido, 

focado e atencioso. Com esses aspectos mais árduos para o colaborador e para a 

empresa é difícil unir a qualidade de vida no trabalho com a produtividade e a 

capacitação da mão-de-obra. Segundo Nadler e Lawler (1983) apud Rodrigues 

(1995), “QVT é a grande esperança das organizações para atingirem altos níveis de 

produtividade, sem esquecer a motivação e satisfação do indivíduo”. 



A QVT está relacionada a diversas áreas: emocional, física, psicológica, 

financeira, e tudo influenciando à produtividade do colaborador que poderá fazer 

mais se estiver completamente motivado. A motivação pode ser adquirida tanto em 

um plano de carreira quanto na expectativa do colaborador com relação a sua 

função na empresa. O fator motivacional vem de um bom salário, local bem 

organizado, limpo e arejado. 

As empresas buscam algo novo nesse mercado tão acirrado, sendo as 

pessoas um fator importante de competitividade. Algumas empresas pensam que o 

diferencial é o produto, a logística ou até mesmo o marketing, mas elas se enganam, 

pois os colaboradores são o maior diferencial para uma empresa que preza pelo seu 

desenvolvimento e com a sua modernidade mudou o jeito de pensar do R.H., não 

sendo monótono, mas sim flexível. Antigamente usar a internet era uma afronta para 

a empresa, ouvir música era motivo para demissão, porém hoje o uso da internet 

nada mais é do que um modo de melhorar o produto ou novas técnicas para 

melhorar o seu processo e a música nada mais é do que eliminar o stress, 

favorecendo a mente mais criativa.   

De acordo com FERNANDES (1996), pode-se entender QVT como um 

programa que visa à renovação das formas de organização no trabalho, de modo 

que, ao mesmo tempo em que se eleve o nível de satisfação do pessoal, se eleve 

também a produtividade das empresas, como resultado de maior participação dos 

empregados nos processos relacionados ao seu trabalho. Para a autora, as pessoas 

são mais produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio 

trabalho. O conceito de QVT engloba, além de atos legislativos que protegem o 

trabalhador, o atendimento a necessidades e aspirações humanas, calcado na ideia 

de humanização do trabalho e na responsabilidade social da empresa. 

Diante do atual momento em que vive a economia brasileira que a cada dia 

fecha novas portas e milhares de pessoas ficam desempregadas é necessário o 

investimento nas pessoas e em seus respectivos postos de trabalhos, desta forma, 

as empresas que não mudarem seu modo de pensar tem chances aumentadas de 

fecharem as portas, visto que são os trabalhadores que realizam a produção, à 

compra de matéria-prima, a venda do produto acabado, documentações internas, 

enfim com o colaborador motivado as chances da empresa ser mais reconhecida no 

mercado são maiores, tendo produtos de ótima qualidade e atendimento 

diferenciado. 



 

 3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa foi o de diagnosticar a percepção dos funcionários 

quanto à qualidade de vida dentro da empresa, os benefícios e as qualificações 

oferecidos, propondo alternativas de melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho 

para os funcionários do frigorifico.  A qualidade de vida no trabalho sendo bem 

usada pela empresa traz motivações e supera o cansaço, dores, entre demais 

problemas. Como o projeto é relatar o dia a dia dos trabalhadores da desossa do 

frigorifico, a qualidade de vida é essencial para a permanência do colaborador, em 

um lugar onde o desgaste físico é muito grande. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada por meio de levantamentos e sistematização de 

informações, obtidas através de questionários respondidos pelos funcionários da 

empresa. O levantamento de dados através de pesquisa de clima organizacional, 

abrangem questões que fazem referência às condições de qualidade de vida na 

esfera profissional.   

As informações foram estruturadas segundo os temas que norteiam os 

objetivos da pesquisa, indicando as condições relevantes para obtenção de uma 

qualidade de vida no trabalho satisfatórios para o bom andamento e melhor 

produtividade da empresa.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 A IMPORTANCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Desde o início da década de 50, a qualidade de vida no trabalho tem sido 

uma preocupação do homem, embora na forma de outros contextos, sendo 

aprimorada com o passar dos anos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer 

satisfação e bem-estar para os colaboradores da organização.  

De acordo com Rodrigues (1994), a qualidade de vida no trabalho surgiu na 

década de 50, na Inglaterra, quando Eric Trist e seus colaboradores estudavam um 

modelo macro para agrupar o trinômio indivíduo/trabalho/organização. Sendo que 

esta nova técnica descoberta recebeu o nome de qualidade de vida no trabalho.  



Apesar de sua origem remontar a 1950, a expressão Qualidade Vida no 

Trabalho, só foi introduzida publicamente, no início da década de 70, pelo professor 

Louis Davis (UCLA, Los Angeles).  

Em 1974 com a crise energética e a alta inflação que atingiu em especial os 

países do ocidente e em particular os Estados Unidos, as empresas focaram sua 

atenção na busca da sobrevivência e desta forma os interesses dos trabalhadores 

passaram para um segundo plano, os quais voltaram a ser discutidos em 1979 

presenciando-se assim o ressurgimento da QVT.  

Segundo Huse e Cummings (1985, p.15) a evolução no conceito de 

Qualidade de Vida no Trabalho passou a ser percebida à medida que pesquisas e 

intervenções nas organizações eram realizadas. Inicialmente, QVT foi definida em 

termos de percepção das pessoas em relação ao trabalho, particularmente 

resultados individuais relacionados à satisfação com as tarefas e saúde mental. 

Desta forma, o foco era dirigido, às consequências sofridas pelas pessoas da 

experiência de trabalho e à forma de enriquecer tal atividade com vistas à satisfação 

de necessidades individuais.     

Ainda de acordo com os mesmos autores, com o avanço dos estudos acerca 

do tema, mais tarde a QVT foi concebida como uma abordagem, ou método, 

passando a ser definida em termos de técnicas específicas usadas para reformular o 

trabalho, como o enriquecimento de cargos e tarefas, grupos de trabalho 

autônomos, entre outros. Logo após surgiu a definição de QVT como um movimento, 

uma ideologia a ser promovida em função de seus valores sociais positivos com a 

utilização dos termos “administração participativa” e “democracia industrial”. 

Segundo Dejours (1992), qualidade de vida é uma expressão de difícil 

conceituação, tendo em vista o seu caráter subjetivo, complexo e multidimensional. 

Ter qualidade de vida depende, pois, de fatores intrínsecos e extrínsecos. Assim, há 

uma conotação diferente de QVT para cada indivíduo, que é decorrente da inclusão 

desses na sociedade. 

O programa de qualidade de vida no trabalho é algo difícil e ao mesmo tempo 

fácil de ser implantada. Enquanto que para alguns colaboradores tendem a entender 

que ter postura, usar equipamentos de segurança, fazer atividades e treinamentos 

para evitar acidentes, são bons para eles mesmos outras já pensam que estão 

perdendo tempo. 



 Onde o autor cita “qualidade de vida é uma expressão de difícil 

conceituação”, porque para analisar e saber onde o ambiente precisa ser melhorado 

têm que ter um estudo bem elaborado, entrevistas aos colaboradores, analisar o 

espaço físico. Ter qualidade de vida no trabalho, não é apenas ter segurança ou um 

momento de descanso, mas também ter uma saúde mental confortável e 

estabilidade financeira. 

5.2 ABRANGENCIA DA QUALIDADE DE VIDA 

Para BOM SUCESSO (1997), pode-se dizer, de maneira geral, que a 

Qualidade de vida no Trabalho abrange: •Renda capaz de satisfazer às expectativas 

pessoais e sociais; •Orgulho pelo trabalho realizado; •Vida emocional satisfatória; 

•Autoestima; •Imagem da empresa/instituição junto à opinião pública; •Equilíbrio 

entre trabalho e lazer; •Horários e condições de trabalho sensato; •Oportunidades e 

perspectivas de carreira; •Possibilidade de uso do potencial; •Respeito aos direitos; 

•Justiça nas recompensas.  

A qualidade de vida no trabalho deve ser considerada como uma gestão 

dinâmica porque as organizações e as pessoas mudam constantemente e é por isso 

que depende da realidade de cada empresa no contexto em que está inserida.  

Além disso, pouco resolve atentar-se apenas para fatores físicos, pois 

aspectos sociológicos e psicológicos interferem igualmente na satisfação dos 

indivíduos em situação de trabalho, sem deixar de considerar os aspectos 

tecnológicos da organização do próprio trabalho, que, em conjunto, afetam a cultura 

e interferem no clima organizacional com reflexos na produtividade e na satisfação 

dos empregados. 

 

5.3 COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO À QVT 

Segundo Chiavenato (1993, p. 541): “quando as necessidades mais baixas 

estão razoavelmente satisfeitas, as necessidades localizadas nos níveis mais 

elevados começam a dominar o comportamento. Contudo, quando alguma 

necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no 

comportamento, enquanto gerar tensão no organismo”.   Portanto, qualquer indício 

de frustração é uma ameaça psicológica, o que produz reações gerais de 

emergência no comportamento humano. 



O motivo dos principais problemas de relação entre funcionários e 

supervisores é a falta de diálogo, de comunicação, pois ás vezes a alteração ou 

mudança na rotina pode ser a causa de uma frustação em relação aos funcionários, 

o que faz causar os conflitos, por isso deve ter uma compreensão de ambas as 

partes, assim, todos ficam satisfeitos e alcançam seus objetivos. 

Maslow, ainda citado por Chiavenato (1993), ampliou sua teoria, sugerindo 

que a organização assumisse a construção de uma ponte entre as necessidades 

básicas e de auto realização dos indivíduos. A escalada da pirâmide não depende 

apenas de condições oferecidas, mas também das circunstâncias de vida de cada 

pessoa.  

Figura 1. A hierarquia das necessidades, segundo Maslow.              

 

Fonte: Chiavenato (1993, p. 539).   

 

Em termos esquemáticos, a teoria de Maslow pode ser representada por uma 

escada, onde cada degrau é alcançado após ter sido atingido o imediatamente 

anterior. 

 

6. RESULTADOS 

Esta pesquisa foi realizada na empresa Frigorifico Estrela Alimentos, 

localizada na cidade de Estrela D’Oeste – SP. Onde foram aplicados 83 

questionários distribuídos no setor da desossa. 



Gráfico 01 – Tempo que trabalha na empresa 

 

 

Fonte: Qualidade de Vida na Desossa dos Frigoríficos da Região de Jales-2016 

 

No gráfico 01 observa-se que não são muitos os funcionários que 

permanecem na empresa, por se tratar de um serviço muito exigente e que precisa 

de atenção, o que faz com que a taxa de turnover na empresa seja alta. 

 

Gráfico 02 – Percepção do entrevistado com relação à higiene e segurança no 

ambiente de trabalho 

 

 

Fonte: Qualidade de Vida na Desossa dos Frigoríficos da Região de Jales-2016 

 

A empresa segundo seus funcionários tem uma boa higiene em relação ao 

local de serviço e na maioria das vezes a segurança é garantida por equipamentos, 

porém é necessário ter um alto grau de atenção, por se tratar de um serviço 

perigoso e que utiliza materiais cortantes. (Gráfico 2). 



 

Gráfico 03 – Condições físicas de trabalho 

 

 

Fonte: Qualidade de Vida na Desossa dos Frigoríficos da Região de Jales-2016 

 

Com relação às condições físicas de trabalho 41 % acredita que as condições 

de trabalho são razoáveis, podendo ser aperfeiçoadas, proporcionando maior 

satisfação. (Gráfico 3) 

Gráfico 4 – A empresa oferece cursos e treinamentos para aprimorar seus 

conhecimentos 

 

 

Fonte: Qualidade de Vida na Desossa dos Frigoríficos da Região de Jales-2016 



Pode-se observar que a empresa oferece cursos e treinamentos para seus 
funcionários, assim, 71% afirmam que com isso, eles aprimoram seus 
conhecimentos e podem contribuir mais com o rendimento da empresa. (Gráfico 18). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado vem apresentando um alto índice de competitividade no setor 

alimentício, realidade constatada através da aplicação da pesquisa no Frigorífico 

Estrela Alimentos. Assim, avaliar o nível de satisfação dos colaboradores é uma 

forma de identificar aspectos bons e ruins da empresa.  Ao identificar o grau de 

satisfação dos colaboradores do frigorifico, observou-se que estes apresentaram um 

alto grau de satisfação, no entanto, citaram algumas ações que a empresa deve 

implantar, com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade de vida na empresa. 

No decorrer deste estudo foi possível compreender que uma empresa é uma forma 

organizacional que reúne recursos para o desenvolvimento de produtos e serviços, 

buscando sempre o nível mais alto de desempenho, objetivando conquistar e 

fidelizar o público-alvo. 

Com os estudos teóricos se observou que os clientes são os parceiros 

comerciais da empresa que podem ser considerados os principais elementos em um 

contexto organizacional, isto porque é deles que depende a sobrevivência da 

empresa no mercado. O colaborador satisfeito trará muitos benefícios para a 

empresa, como: produtos melhores, redução de custos, velocidade e agilidade.   

Conclui-se que a organização promove inúmeros projetos para o bem-estar 

dos seus colaboradores, porém tem muitos pontos que precisam ser melhorados 

como: treinamentos, reconhecimento, exercícios para evitar lesões e um plano de 

carreira, proporcionando a total dedicação dos colaboradores, reduzindo o 

absenteísmo, o turnover e aumentando a produtividade. 
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