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RESUMO 

 
 
Este trabalho tem como foco principal a Qualidade de Vida no Trabalho e foi 
realizado na empresa Simonetto Alimentos, através de um estudo dirigido ao setor 
de produção desta empresa. Traçou-se como objetivo geral identificar quais são as 
necessidades dos colaboradores e seu nível de satisfação ou insatisfação, junto a 
questões como salário, equipamentos de segurança, motivação, relações 
interpessoais, estresse e ambiente de trabalho, consideradas importantes para a 
Qualidade de Vida no Trabalho. Esta pesquisa teve caráter qualitativo, e lançou mão 
de métodos como a pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica e aplicação de 
questionários a trinta e quatro funcionários, que se dispuseram voluntariamente a 
responder às questões, o que compreende um fragmento estatisticamente 
significativo de um total de cento e cinquenta e oito colaboradores. Foram 
desenvolvidas onze questões abertas de fácil entendimento, cujas respostas deram 
origem às interpretações posteriores. Buscou-se com a análise levantar os pontos 
fortes e fracos da empresa, a fim de sugerir propostas de intervenção. Constatou-se, 
como pontos a serem aprimorados, a questão do espírito de equipe e da motivação 
entre os colegas de trabalho, na qual averiguou-se que acontecem muitas intrigas 
entre os próprios colegas, problema a ser minimizado através de estratégias de 
gestão de pessoas. Outro aspecto importante que precisa ser analisado são as 
condições de temperatura no local do chão de fábrica, que geram desconforto físico 
por causa dos rigores climáticos da região. Porém, concluiu-se que, hoje, a 
Simonetto Alimentos não possui muitos pontos negativos em relação à Qualidade de 
Vida no Trabalho, já que é uma empresa que fornece plano de saúde, transporte, 
vale-alimentação entre outros benefícios, além de promover um ambiente laboral 
organizado, sendo que na maioria dos relatos predomina o sentimento de satisfação. 
Atualmente, a Simonetto Alimentos é uma empresa de grande potencial econômico 
e vem crescendo gradativamente, com o aumento das oportunidades de emprego 
para a comunidade e de sua lucratividade em suas linhas de produtos, tendo a 
possibilidade de qualificar ainda mais a sua relação com os colaboradores, a fim de 
atingir níveis de excelência. 
 
Palavras-Chaves: Qualidade de Vida no Trabalho; Gestão de Recursos 
Humanos; Motivação. 
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ABSTRACT 

 

 

This work has focused on the Quality of Working Life and was held in the company 
through a Simonetto Alimentos study directed to the production of this company. 
Drew as general objective to identify what are the needs of employees and their level 
of satisfaction or dissatisfaction, along with issues such as wages, safety equipment, 
motivation, interpersonal relationships, stress and work environment, considered 
important to the Quality of Life at Work. This study had qualitative character, and 
availed of methods such as field research, bibliographic research and application of 
questionnaires to thirty-four employees, who were given voluntarily answer 
questions, what comprises a statistically significant fragment of a total of one 
hundred and fifty-eight employees. Eleven open issues have been developed for 
easy understanding, whose answers gave rise to later interpretations. He has been 
with the analysis raise the strengths and weaknesses of the company, in order to 
suggest proposals for intervention. It was noted, as points to be improved, the issue 
of team spirit and motivation among co-workers, in which it was found that there are 
many intrigues among the colleagues, problem to be minimized through people 
management strategies. Another important aspect that needs to be analyzed are the 
temperature conditions on the factory floor, that cause physical discomfort because 
of the harsh climate of the region. However, it appears that today, the Simonetto 
Alimentos does not have many points negative as regards quality of life at work, 
since it is a company that provides health insurance, transportation, food stamps and 
other benefits, in addition to promoting a working environment organized, being that 
in most reports predominates the sense of satisfaction. Currently, the Simonetto 
Alimentos is a great economic potential and has been growing gradually, with the 
increase of job opportunities for the community and their profitability in their product 
lines, having the possibility to further qualify their relationship with employees in order 
to achieve levels of excellence. 
 
Keywords: Quality of Life at Work; Human Resource Management; Motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Chiavenato (2004), a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) envolve 

vários aspectos, tanto físicos e ambientais, como também os aspectos psicológicos 

do local de trabalho. 

A Qualidade de Vida no Trabalho assimila duas posições: de um lado os 

colaboradores reivindicando pelos seus direitos de qualidade e, do outro, as 

organizações cobrando por mais produtividade e qualidade nos produtos. Para 

alcançar e satisfazer os dois lados, organização e colaboradores, a QVT implica em 

ter nas organizações pessoas motivadas, que participem ativamente nos trabalhos 

que executam e que sejam recompensadas pelas suas contribuições. Com isso, é 

possível termos colaboradores, empregadores e clientes simultaneamente 

satisfeitos. A QVT presa e preserva a vida do colaborador dentro das organizações 

(CHIAVENATTO, 2004). 

O setor dos Recursos Humanos refere-se às práticas e políticas para se 

gerenciar as pessoas dentro das empresas, os Recursos Humanos está hoje 

presente como um suporte para os colaboradores, e saber contratar pessoas certas, 

 reina-las, motiva-las efetivamente, e isso demanda um sistema de RH mais efetivo, 

altamente qualificado com técnicas apropriadas para ter funcionários bem treinados 

e qualificados para exercer uma determinada função. (DESSLER, 2003). 

Trabalha-se com a hipótese de que fatores como: 

 Segurança, ambiente, remuneração, características da tarefa e 

relacionamentos interpessoais interferem de modo significativo na qualidade de 

vida do trabalhador; 

 Buscar-se-á averiguar, através de questionário, o modo como os colaboradores 

se relacionam com tais questões, expondo as dificuldades e as potencialidades 

da empresa na relação homem – trabalho.  

Diante disso, questiona-se: como identificar quais as necessidades dos 

trabalhadores para traçar estratégias para alcançar esses objetivos? Este estudo irá 

buscar respostas a esta questão, buscando caminhos para enfrentar este desafio. E 
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assim em meio disso buscarem-se também os objetivos gerais e específicos para se 

analisar na pesquisa: 

Investigar as condições de vida no ambiente laboral e propor melhorias nas 

condições de trabalho e no clima organizacional, visando qualificar a relação entre 

os trabalhadores e a organização. 

a) Analisar dentro da empresa o ambiente físico, psicológico, e a segurança 

dos funcionários, e como isto interfere na qualidade de vida dos trabalhadores. 

b) Pesquisar através do relato dos trabalhadores, como a empresa está 

tratando a questão da qualidade de vida no trabalho.  

c) Propor para a organização melhores condições de vida no ambiente de 

trabalho. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como vem sendo desenvolvida a 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dentro de uma empresa do ramo industrial, e 

tentar avaliar como os seus funcionários estão se sentindo no ambiente de trabalho. 

 Buscou-se analisar as possibilidades de melhoramento da vida dos 

funcionários, principalmente no “chão de fábrica”, onde encontramos grandes 

dificuldades relacionadas à qualidade e à motivação. Buscar padrões adequados de 

Qualidade de Vida no Trabalho é um caminho para que os colaboradores possam se 

sentir bem em poder trabalhar dentro da empresa e assim ter mais dedicação e 

produtividade naquilo que estão executando, de modo a obter o resultado esperado, 

tanto para a empresa, como para os funcionários e os clientes finais. 

 Hoje a QVT tende a estar mais presente dentro das empresas. Ela busca 

analisar cuidadosamente todas as variáveis envolvidas, tanto do lado da empresa, 

quanto dos funcionários. Sabemos que as empresas precisam dar condições 

favoráveis para os seus funcionários, para assim obter o comprometimento dos seus 

colaboradores e para poder exigir deles depois. Os funcionários também possuem 

seus direitos em relação à Qualidade de Vida no Trabalho, pois precisam trabalhar 

em boas condições, sem prejudicar a saúde física e mental e, sempre que possível, 

se sentirem satisfeitos com as suas funções, motivados a trabalhar, e assim, nessa 

sincronia entre empresa e funcionários, a qualidade, em termos gerais, 

necessariamente vai aumentar.  

 A QVT não pretende revolucionar as empresas e sim mostrar para elas como 

programas desta natureza são importantes para poder alcançar resultados ótimos, e 

assim ter um quadro de funcionários motivado para trabalhar dando resultados 

satisfatórios a todos os envolvidos. 

 Buscou-se realizar o estudo dentro de uma empresa, para pesquisar o nível 

de satisfação dos funcionários e a viabilidade de implantação de um programa de 

QVT, ponderando se tal proposta pode ou não ser aplicada em um setor de 

produção como o que foi analisado.  
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Como ponto favorável à QVT, cabe considerar que hoje há muitas pessoas 

descontentes com seu trabalho e passando por vários problemas de saúde física e 

mental, possivelmente decorrentes de suas rotinas laborais. Por tal motivo, a 

empresa que aplica a QVT, muitas vezes, passa a ser uma empresa desejada por 

muitas pessoas, que passam a querer fazer parte daquela equipe, ponto que 

colabora para a empresa crescer tanto financeiramente, quanto em capital humano.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia é a parte da pesquisa que agrega os passos, as “normas 

técnicas”, que a pesquisa cientifica irá abordar em seu trabalho. São procedimentos 

para fazer uma pesquisa cientifica bem organizada, com algum objetivo especifico 

para se alcançar, que desembocam em resultados positivos e esperados pelo 

pesquisador. 

Segundo Rampazzi (2005, p.13), “a metodologia cientifica é, pois, aquela 

disciplina que ensina o “caminho”, quer dizer a norma técnica, que devem ser 

seguidos na pesquisa cientifica”. 

A pesquisa pode ser concebida como um procedimento, que consiste em um 

sistema que pode ser controlado e avaliado, mas que, acima de tudo, pode descobrir 

novos dados e informações relevantes a algum campo do conhecimento (EGG, apud 

DALFOVO, 1978). 

 

 

3.1 FORMAS DE PESQUISA PROPOSTAS PARA ESTE ESTUDO 

 

 

3.1.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com fins de revisão 

acerca do tema. Conforme Fachin, (2006). “Pesquisa bibliográfica é por excelência, 

uma fonte inesgotável de informações, pois auxilia na atividade intelectual e contribui 

para o conhecimento cultural em todas as formas do saber.” Esse tipo de pesquisa 

consiste em uma coleta de informações em diversas obras, possibilitando a 

comparação e debate entre autores, experiências, teorias e pontos de vista.  

Pesquisa bibliográfica, em termos genéricos, é um conjunto de 

conhecimentos reunidos em obras de toda a natureza. Tem como finalidade 
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conduzir o leitor à pesquisa de determinado assunto, proporcionando o saber. Ela é 

fundamentada em vários procedimentos metodológicos desde a leitura até como 

selecionar, fichar, organizar, arquivar, resumir o texto. Pode-se considerar que ela é 

a base para demais pesquisas. (FACHIN, 2006). 

 

 

3.1.2 Pesquisa de Campo 

 

 

A pesquisa de campo tem por objetivo levar as investigações a campo, ou 

seja, aproximar a análise da realidade a ser estudada.  Nela, cabe aplicar as 

técnicas necessárias para assim o pesquisador ter um domínio do problema a ser 

pesquisado e usar os instrumentos adequados à pesquisa. 

Essa modalidade é frequentemente empregada em investigações que 

procuram avaliar a eficácia de um conjunto de processos para auxiliar a sociedade; 

e busca controlar a influência de obstáculos no meio social, os quais poderiam 

interferir na relação entre as variáveis independentes e as dependentes. Neste tipo 

de pesquisa, as técnicas devem se adaptar ao método de domínio do pesquisador. 

Conforme o contexto do fato (problema) a ser pesquisado pode-se operar de acordo 

com os vários tipos de instrumentos de pesquisa social, como o formulário e o 

questionário. (FACHIN, 2006). 

 

 

3.2 ABORDAGENS DA PESQUISA 

 

 

3.2.1 Abordagem qualitativa 

 

 

Esta abordagem foi usada nesta pesquisa para a descrição de características 

humanas, que não podem ser medidas ou contadas. Esta abordagem refere-se mais 

à descrição, sendo seu foco principal os processos sociais, crenças, valores e, 

sendo assim, adapta-se à proposta deste estudo, já que serão levantadas 
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informações acerca de percepções subjetivas sobre a vida de trabalho (FICAGNA, 

et.al. 2008, p.72). 

As variáveis qualitativas são definidas por meio de uma descrição analítica, e 

não mensuráveis. Convém mencionar que os atributos são aspectos qualitativos nas 

variáveis da pesquisa, e em sua descrição não se utilizam números. Contudo, isso 

não quer dizer que a quantificação não possa ser aplicada para o exame de 

aspectos qualitativos, situação que ocorreu nesta pesquisa (Idem). 

 

 

3.3 MÉTODOS 

  

 

3.3.1 Hipotético-dedutivo 

 

 

Nesta pesquisa utilizou-se o método hipotético-dedutivo, que consiste em 

avaliar certa hipótese acerca dos fenômenos em estudos; tais hipóteses foram 

desenvolvidas través de abordagens teóricas já consolidadas acerca da qualidade 

de vida no trabalho. Neste método, formula-se uma determinada hipótese sob a 

forma de uma premissa lógica de uma afirmação condicional, que se submete a um 

teste que a confronta com fatos constatados, deduzindo-se então se é, ou não, uma 

hipótese correta. Quando houver semelhança entre a hipótese e seu teste junto à 

realidade, afirma-se que a hipótese foi corroborada, podendo ser tomada como uma 

descrição científica válida (COSTA, 2003). Segundo Copi (1978),  

 
Argumento dedutivo é aquele cujas premissas fornecem provas decisivas 
para a verdade e a conclusão: é valido na impossibilidade de suas 
premissas serem verdadeiras sem que também seja verdadeira a sua 
conclusão e invalido, no caso contrário. A teoria da dedução pretende 
explicar as relações entre as premissas e a conclusão de um raciocínio ou 
argumento valido e estabelecer técnicas para avaliação dos argumentos 
dedutivos. Isto é, para distinguir entre as deduções validas e invalidas. (p. 
139). 
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3.4. TÉCNICAS DE COLETAS DE DADOS 

 

 

3.4.1 Documentação Direta 

 

 

Nesta pesquisa foi utilizada a técnica de documentação direta, pois “(...) ela 

constitui do levantamento de dados no próprio local aonde os fenômenos ocorreram” 

(FICAGNA, et.al. 2008, p.86). Para essa técnica será aplicado à técnica de 

questionário para assim poder analisar as dificuldades da organização para com 

seus funcionários. 

 

 

3.4.2 Documentação Indireta 

 

 

“É a fase da pesquisa realizada para recolher informações prévias sobre o 

campo de interesse da pesquisa” (FICAGNA, et.al. 2008, p.85). Nesta pesquisa 

utilizou-se a técnica de Pesquisa Documental onde a fonte de dados está restrita a 

documentos escritos ou não. 

“A fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, o que 

se constitui de fontes primárias, podendo ser recolhida no momento em que o 

fenômeno ocorreu ou depois” (Idem, p.85). 

 

 

3.4.3 Questionário 

 

 

Nesta pesquisa utilizou-se o método de coleta de dados denominado 

questionário na qual foram elaboradas perguntas de fácil entendimento e 

organizadas, sendo aplicado no próprio ambiente de trabalho de uma indústria de 

alimentos, com o propósito de analisar as dificuldades que os colaboradores têm 

dentro da fabrica, envolvendo a área de qualidade de vida no trabalho. 
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A empresa possui hoje 158 colaboradores, onde será aplicado um 

questionário para 34 funcionários da linha de produção, com uma margem de erro 

de 5%, sendo que 21,58% é a possibilidade de pessoas que poderão não responder 

às perguntas do questionário. 

Segundo Fachin (2006, p.158), “questionário é uma série de perguntas 

organizadas com fim de se levantar dados para uma pesquisa, com respostas 

fornecidas pelos informantes, sem assistência direta ou descrição do investigador”. 

Segundo o mesmo autor, 

 

[...] o questionário consiste em um elenco de questões que são submetidas 
a certo número de pessoas com o intuito de se coletar informações. E para 
que a coleta de informações seja significativa, é importante verificar como, 
quando e onde obtê-las. Ao elaborar um questionário, devemos levar em 
conta o seu propósito. Essa é uma das partes mais delicadas, e somente 
produzirá resultados satisfatórios se o pesquisador atender a duas 
condições indispensáveis: dominar o assunto e possuir conhecimentos 
necessários de metodologia da pesquisa. Embora, às vezes, desejamos 
inserir perguntas que pareçam interessantes, elas devem ser omitidas se 
nada representarem para aquilo que se quer pesquisar. (idem, 2006, p.158-
9). 

 

Para Fachin (2006), as vantagens do questionário relacionam-se ao fato de 

que ele é visto como um instrumento de coleta de informações relativamente 

acessível, se comparados aos demais. Por ser preenchido pelo próprio pesquisado, 

sem a presença do pesquisador, garante o anonimato, muitas vezes necessário. O 

anonimato contribui para que o pesquisado se sinta mais seguro e, 

consequentemente, favorece respostas mais verdadeiras. Também é vantajoso 

porque o pesquisado tem mais tempo para responder as perguntas, em comparação 

aos outros tipos de instrumentos que exigem a presença do pesquisador. No 

entanto, as desvantagens aparecem quando o questionário, não sendo bem 

redigido, conduz a incompreensão e compromete relativamente as respostas. Além 

de que podem ocorrer atrasos no seu preenchimento, em face do desinteresse ou 

da falta de tempo do pesquisado, ou ainda, a sua devolução com respostas em 

branco ou incompletas. 

Sendo o questionário um instrumento de pesquisa de campo em que o próprio 

pesquisado opera na ausência do pesquisador (e ele terá de ler a questão e registrar 

a respectiva resposta), a população pesquisada deve ser alfabetizada, de modo que 

não pode abranger uma população heterogênea, composta por sujeitos com e sem 

escolarização mínima (FACHIN, 2006). 
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3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

 

Depois de coletados os dados eles precisam ser analisados e interpretados 

através de interpretação de dados e análises. Conforme Trivinios (apud BARDIN 

1987) destacam-se três etapas básicas de análise dos dados no método qualitativo. 

 

 

3.5.1 A Pré-análise 

 

 

Na Pré–análise e aonde é reunido todo o material para se analisar os dados 

para começar a interpretação dos dados. 

 

A organização do material, quer dizer de todos os materiais, que serão 
utilizados para a coleta dos dados, assim como também como outros 
materiais que podem ajudar a entender melhor o fenômeno e fixar o que o 
autor define como corpo da investigação, que seria a especificação do 
campo que o pesquisador deve centrar a atenção. (Trivinios apud Bardin, p. 
75). 

 

 

3.5.2 A Descrição Analítica 

 

 

Na descrição analítica são reunidos todos os dados, aonde através das 

hipóteses e do referencial teórico irá surgindo a análise e interpretação dos dados. 

 

Nesta etapa o material reunido que constitui o corpo da pesquisa é mais 
bem aprofundado, sendo orientado em princípio pelas hipóteses e pelo 
referencial teórico, surgindo desta análise quadros de referências, buscando 
sínteses coincidentes e divergentes de ideias. (Idem, p.75) 
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3.5.3 Interpretação Referencial 

 

 

Na interpretação referencial é a fase de interpretação propriamente dita e 

aonde serão analisados todos os dados fazendo-se uma interpretação final dos 

dados coletados; trata-se da 

 
 

(...) reflexão, a intuição, com embasamento. Em materiais empíricos, 
estabelecem relações com a realidade aprofundando as conexões das 
ideias, chegando se possível à proposta básica de transformações nos 
limites das estruturas específicas e gerais. (Idem, p.75). 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 COMO SURGIU A EMPRESA SIMONETTO ALIMENTOS 

 

 

A empresa surgiu em 15 de julho de 1987, fundada pelo senhor Alcides 

Simonetto na cidade de Tapejara - RS. No ano de 1989, o senhor Gilberto Simonetto 

saiu de Erechim e estabeleceu-se em Tapejara - RS, passando a ser sócio da 

empresa. Com o passar do tempo a empresa foi dividida entre os sócios, e faleceu o 

senhor Alcides Simonetto, de modo que restou a empresa localizada em Tapejara e 

administrada pelo senhor Gilberto Simonetto, que na época contava com cinco 

colaboradores atuando no ramo do atacado de alimentos. 

 

 

4.2 EMPRESA ATUALMENTE 

 

 

Hoje a empresa Simonetto Alimentos encontra-se com a sua matriz 

estabelecida na Rua Luiz Sitta, e possui a filial na Rua Aurélio Sossela, inauguradas 

em setembro de 2004, ambas em Tapejara. Atualmente tem capacidade de 

produção de 1.200 toneladas por mês, entre vários produtos como balas, pirulitos, 

gomas de mascar, e recentemente, uma ampla linha de preparados para sorvetes, 

sucos, dentre outros produtos. Hoje a empresa possui ativamente 22 pessoas 

trabalhando no escritório da matriz, 4 pessoas que trabalham na filial na parte 

administrativa e 158 colaboradores que trabalham nas linhas de produção, além de 

uma frota de 15 caminhões. 

Hoje a empresa Simonetto Alimentos produz aproximadamente 150 itens e 

atua também na exportação, onde exporta para cerca de 40 países mais de 50% de 

sua produção. Com tudo isso a empresa hoje participa de eventos como Expo Agas 

em Porto Alegre-RS, a maior feira supermercadista do estado, local em que 
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acontecem os lançamentos de novos produtos, sendo este um marco muito 

importante para a empresa, onde foi um sucesso em vendas. 

A Simonetto Alimentos busca estar sempre atualizada, em contínuo 

aperfeiçoamento de processos internos, visando melhorias na qualidade, 

produtividade, proporcionando o crescimento constante da marca e a valorização de 

seus colaboradores. 

Atualmente a Simonetto Alimentos atende todo o Brasil. Dentro dos processos 

internos a empresa divide-se entre a região sul que abrange os estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e na região do Brasil aonde envolve todos 

os demais estados como, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, entre outros. 

Sendo assim a empresa atende uma grande gama de clientes que varia do pequeno 

ao maior, do atacado ao varejo, sempre buscando atender bem seus clientes 

aprimorando os produtos na qualidade e na diversidade. 

A empresa hoje concentra o seu maior fluxo de vendas na região sul do 

Brasil, aonde possui maior número de clientes ativos, e onde tem o maior numero de 

representantes que trabalham na área de vendas para atender seus clientes. A 

Simonetto Alimentos também conta hoje com um site de atendimento on-line ao 

cliente aonde são atendidas as reclamações, sugestões, dicas que o cliente possa 

explanar para a empresa para ajudar cada vez mais no crescimento da mesma. 

A Simonetto Alimentos busca cada vez mais aperfeiçoamento na qualidade 

de seus produtos, atendimento qualificado aos clientes, agilidade nas suas tarefas, 

preservando sempre seus colaboradores, e colocando o cliente sempre em primeiro 

lugar. A empresa vem crescendo gradativamente, investindo cada vez mais em seus 

produtos para que o cliente fique satisfeito ao comprar um produto com a qualidade 

Simonetto. 

 A Simonetto Alimentos é uma empresa de alto potencial que investe no seu 

trabalho e fabrica seus produtos com responsabilidade sempre pensando nos 

consumidores para assim ter um grande sucesso de vendas em todo o Brasil. 
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4.3 MERCADO INTERNACIONAL 

 

 

Como acima mencionado, a Simonetto Alimentos também tem sua marca 

reconhecida internacionalmente em mais de 40 países, sendo os principais Angola, 

África do Sul, Costa Rica, Paraguai, Bolívia, e Haiti. O sistema de vendas acontece 

quase na mesma forma dos pedidos do Brasil, porém hoje possui apenas um 

representante que vende para fora do país e faz todos os procedimentos relativos 

aos pedidos. Os pedidos são passados para a Simonetto, onde pessoas 

especializadas fazem o processo interno, que são várias etapas até o carregamento 

e destino final, quando são transportados os contêineres para os portos de Itajaí-SC, 

São Francisco do Sul-SC, entre outros. 

Para alguns países, como a Argentina e Angola, a empresa só industrializa os 

produtos e a marca é afixada em cada país, e para os demais países e feito o 

produto e embalado com a marca Simonetto. As faturas desses pedidos são sempre 

feitas em dólares. Hoje a responsabilidade da empresa com a exportação é atender 

as necessidades desses países e mostrar a qualidade diversidade de seus produtos. 

A Simonetto Alimentos vem crescendo muito no mercado, trazendo produtos 

fabricados com um alto nível de qualidade para que possa deixar seus clientes 

satisfeitos ao comprar seus produtos, pois produzir com responsabilidade e 

qualidade preservando seus colaboradores e clientes é sinal de uma empresa 

comprometida no que está fazendo. 

 

 

4.4 PROCESSOS INTERNOS DE SELEÇÃO DE PESSOAL E FABRICAÇÃO DOS 

PRODUTOS 

 

 

Hoje o processo de seleção para pessoas que querem fazer parte da 

empresa Simonetto Alimentos ocorre da seguinte maneira: os currículos são 

recebidos via e-mail, no site de atendimento da empresa ou impressos na própria 

empresa. Para a área da produção as pessoas são selecionadas conforme o setor 
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que a empresa necessita no momento, se será homem ou mulher, e a idade para 

ocupar a determinada função. 

Sendo assim, em um primeiro momento faz-se uma seleção prévia, e esses 

são chamados para uma entrevista com a psicóloga, onde ela irá conversar para 

saber se a pessoa está disposta a trabalhar naquela determinada função. Nesta 

entrevista, procura-se saber quais foram seus últimos empregos, grau de 

escolaridade, se está disposta a trabalhar no horário proposto pela a empresa, entre 

outros assuntos do interesse profissional. Depois disso a psicóloga analisa qual 

pessoa se enquadra melhor para o determinado setor e propõe o emprego para a 

pessoa selecionada ocupar a vaga. 

Depois de a pessoa ser contratada pela empresa, acontece a fase de 

acompanhamento, em que novamente uma pessoa responsável irá avaliar, 

verificando se a pessoa está se adaptando ao cargo oferecido pela empresa, e 

assim vir a fazer parte do quadro de colaboradores da Simonetto Alimentos.  

Para funções na parte administrativa, a seleção ocorre da seguinte maneira: 

recebem os currículos via e-mail, no site de atendimento ou impressos na própria 

empresa. Ocorre uma seleção também feita pela psicóloga onde serão feitas 

perguntas, priorizando fatores como: se a pessoa cursou o Ensino Médio completo, 

se fez ou está fazendo algum curso de informática, dentre outros assuntos que o 

cargo exige. Em seguida a psicóloga passa as pessoas selecionadas para uma 

segunda entrevista com o chefe do setor. 

Após a segunda entrevista, o chefe de setor e a psicóloga irão juntar os dados 

e ver qual pessoa se enquadrou melhor para o ambiente de trabalho. Realizada a 

contratação da pessoa, também ocorre a fase de acompanhamento, para então ver 

se a pessoa pode continuar ou não trabalhando naquela função. Com isso o setor de 

RH da Simonetto Alimentos busca sempre se aprimorar, principalmente na seleção e 

recrutamento de pessoas para fazer contratações certas e saber direcionar aquela 

pessoa para determinada área dentro da empresa, e assim tendo um ótimo quadro 

de colaboradores na empresa. 

A Simonetto Alimentos hoje vem investindo muito também na área da 

produção, para trabalhar com qualidade e assim poder obter muitos clientes ativos. 

O processo de produção das balas, um dos principais produtos da empresa, começa 

com a preparação da calda da bala onde são misturados todos os ingredientes 

(açúcar, glicose, gordura vegetal) em um equipamento a vapor. Depois de pronta a 
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calda da bala segue para um reservatório ou um tanque pulmão, onde cada bala 

possui seu próprio reservatório. Em seguida a calda é cozida e aí misturada com os 

outros ingredientes (aroma, corante, ácido...), sendo resfriada, moldada, embrulhada 

e acondicionada em caixas plásticas, seguindo para um estoque intermediário. 

Terminado esse processo, as balas só serão empacotadas conforme ordem 

de produção e venda. As balas que vão para o mercado interno são armazenadas 

em outro estoque, que fica na Simonetto Matriz, para serem distribuídas, e as balas 

para o mercado externo permanecem em um estoque na Simonetto Filial. Os 

pirulitos são fabricados da mesma forma das balas, passando pelo mesmo 

processo.  

Hoje a empresa também conta com um novo produto que são os preparados 

em pó. A produção do refresco em pó envolve basicamente a mistura de todos os 

ingredientes em pó em tempos determinados, após é descarregado em um 

armazém, seguindo para uma máquina envasadora, a qual pesa e envasa o produto, 

caindo em uma esteira de seleção aonde é pesado e classificado por amostragem e 

assim encaixotado em display, sendo armazenado no estoque e pronto para ser 

distribuído. 

A Simonetto Alimentos vem investindo muito nos equipamentos para fazer 

produtos com qualidade; hoje a empresa tem capacidade de 1.200 toneladas mês e 

pretende aumentar sua produção com novos produtos para assim ser uma empresa 

destaque em qualidade, organização, satisfação de seus colaboradores e também 

atingindo as exigências e expectativas dos clientes.  

Atualmente foram alcançadas melhoras nas linhas de produção, objetivando 

organização e evitar desperdícios. No chão de fábrica, as linhas de produção são 

organizadas por etapas, nas quais cada funcionário faz a sua tarefa, sendo esses 

divididos em equipes e turnos. No momento, a produção opera em dois turnos. 

Essas equipes são monitoradas por uma pessoa responsável do setor de produção, 

que diante de qualquer problema comunica o responsável, que toma as atitudes 

cabíveis para resolver o impasse. 

 Hoje uma das estratégias da empresa é evitar que muitas linhas de produção 

fiquem paradas e tentar evitar o máximo que a produção pare por motivos como 

máquinas quebradas, ou que precise parar de fabricar um produto e ter que limpar 

toda a máquina para fabricar outro produto que não seja uma demanda urgente. 
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Busca-se minimizar essas pequenas coisas para que problemas dessa natureza não 

venham a atrapalhar futuramente. 

 

 

 

Figura 1: Simonetto Alimentos Matriz 
Fonte: Foto Studio Zanatta 

 

 

Figura 2: Simonetto Alimentos Filial 
Fonte: Foto Studio Zanatta 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1. RECURSOS HUMANOS (RH) 

 

 

 Segundo Dessler (2003), a administração de recursos humanos,  

 

[...] refere-se às praticas a às políticas necessárias para conduzir os 
aspectos relacionados às pessoas no trabalho de gerenciamento, 
especificamente à contratação, ao treinamento, à avaliação, à remuneração 
e ao oferecimento de um ambiente bom e seguro aos funcionários da 
empresa (p.02). 

 

As práticas de Recursos Humanos (RH) passaram por várias fases. No inicio 

do século XX, os primeiros departamentos de recursos humanos controlavam as 

admissões e as demissões feitas pelos supervisores, dirigiam o departamento de 

pagamentos e administravam planos de benefícios. Era esse o trabalho que, em 

grande parte, consistia em assegurar que os procedimentos fossem seguidos. 

Quando a tecnologia em áreas como testes e entrevistas começou a surgir, o 

departamento de recursos humanos passou a desempenhar um papel maior na 

seleção, no treinamento e na promoção de funcionários (Idem, 2003, p.09). 

Em 1930, levou a uma segunda fase da administração de pessoal e a uma 

nova ênfase à proteção da empresa o surgimento da legislação e dos sindicatos. A 

legislação sobre discriminação nas décadas de 1960 e 1970 levou a uma terceira 

fase, por causa dos grandes prejuízos que ações judiciais poderiam causar à 

empresa, as práticas efetivas em relação ao pessoal tornaram-se mais importantes. 

Nessa fase (assim como a segunda fase), o departamento de recursos humanos 

oferecia especialização em áreas como recrutamento, seleção e treinamento. (Idem, 

2003, p.09) 

Segundo Dessler (2003), hoje a área pessoal está entrando em uma quarta 

fase, e seu papel está mudando: de protetora, ela está se tornando planejadora e 

agente de mudanças, e com isso reflete que as organizações estão voltadas para 
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funcionários altamente treinados e comprometidos, e não às máquinas. Atualmente, 

as pessoas constituem a grande chave para a competitividade da empresa. 

Tudo isso significa que é mais importante do que nunca contratar pessoas 

certas, treiná-las e motivá-las efetivamente. O que, por sua vez, demanda um 

sistema de RH mais efetivo com base em uma análise que inclui contratações 

altamente seletivas, equipes de trabalho e tomadas de decisões descentralizadas, 

salários condizentes com a função e treinamentos adequados e periódicos. 

Para Chiavenato; 

 

Administração de Recursos Humanos (ARH) é o conjunto de políticas e 
práticas necessárias para os aspectos da posição gerencial relacionados às 
pessoas ou recursos humanos incluindo recrutamento, seleção, 
treinamento, recompensas, e avaliação do desempenho (2004 p.09). 

 

 E acrescenta que a administração de recursos humanos envolve um 

 

[...] conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que 
influenciam a eficácia dos funcionários e da organização. ARH é a função 
na organização que está relacionada com a provisão, treinamento, 
desenvolvimento, motivação e a manutenção dos empregados (p. 09). 

 

Chiavenato aponta que ocorreram mudanças no setor de RH ao longo do 

século XX, ao desenrolar das três eras: Industrialização, Neoclássica, e a Era da 

Informação, que trouxeram diferentes meios de como lidar com as pessoas dentro 

das organizações. Ao longo das três eras, a área de ARH passou por três etapas 

distintas que foram: Relações Indústrias, Recursos Humanos, e agora a Gestão de 

Pessoas. 

 
A ARH está deixando de ser ARH para se transformar em Gestão de 
Pessoas saindo de uma área mais fechada, hermética, monopolista e 
centralizada que caracterizavam no passado e se transformando uma área 
aberta, amigável, compartilhadora, transparente e descentralizada. (2004 
p.42).  
 

Para Gil (2007) a Administração de Recursos Humanos (ARH) passou por 

várias evoluções chegando o hoje na Gestão de Pessoas ela vem para substituir 

ARH saindo de uma nomenclatura mais restritiva para uma mais aberta para 

designar as pessoas que trabalham numa organização não mais como empregados 

ou funcionários, mas como cooperadores ou parceiros, pois é esse o novo papel da 
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Gestão de Pessoas; é tratar as pessoas da organização como colaboradores, pois 

eles estão de certa forma colaborando com o crescimento da empresa. 

 

A administração de Gestão de Pessoas vem para substituir a Administração 
de Recursos Humanos, que ainda é a mais comum entre todas as 
expressões utilizadas nos tempos atuais para designar os modos de lidar 
com as pessoas nas organizações (Idem, p. 01). 

 

Conforme Gil (2007), a Administração de Recursos Humanos começou a 

surgir na década de 60, quando a expressão passou a substituir o então utilizado no 

âmbito das organizações: Administração de Pessoal e Relações Industriais. 

Atualmente, a maioria das empresas de grande e médio porte possui um 

departamento de recursos humanos para dar o suporte necessário para os 

colaboradores. 

Desde meados da década de 80, as empresas vêm sofrendo sérios desafios, 

tanto de natureza ambiental quanto organizacional. Nem todas as empresas 

conseguiram ajustar-se a esses desafios, e muitas das sobreviventes passaram por 

experiências como a reengenharia e a terceirização, que produziram consequências 

de certa forma dramáticas para o seu pessoal. (Idem, p.23)  

As criticas a esses procedimentos, aliadas as novas concepções acerca do 

papel dos indivíduos nas organizações, determinaram, a partir da década de 90, 

sérios questionamentos à forma como vinha sendo desenvolvida a Administração de 

Recursos Humanos nas organizações. Uma delas era que, como as pessoas fossem 

tratadas como recursos, elas precisavam ser administradas para render e obter-se 

delas o máximo rendimento possível. (Idem, p.23). 

Segundo o autor Gil prescrito em Chiavenato (1997), 

 

Propõem-se, então críticos que as pessoas sejam tratadas como parceiros 
dentro das organizações passariam a ser reconhecidas como fornecedores 
de conhecimentos. Habilidades, capacidade, e, sobretudo o mais importante 
o aporte para as organizações. Deste modo então passariam a ser 
entendidas como capital intelectual da organização, devendo, portanto ser 
tratadas como parceiros do negócio e não mais como simples empregados 
contratados. (Gil apud Chiavenato, 1999, p.07).   

 

O autor Gil (2007) fala ainda na Administração de Recursos Humanos da 

valorização do funcionário nas organizações como parceiros, fazendo-se assim 

necessário valorizar ainda mais o funcionário. 
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Assim verifica-se em algumas organizações a tendência para reconhecer o 
funcionário como parceiro, pois o funcionário está trabalhando para o 
melhor desempenho da empresa, sendo assim à medida que se tem um 
retorno satisfatório, torna-se necessário valorizar o emprego já que ele é o 
parceiro mais íntimo da organização. Nesse fato mostra que se está 
evoluindo para uma nova forma de gestão de recursos humanos, que vem 
sendo designada principalmente para Gestão de Pessoas aonde ela vem 
ganhando adeptos, já que muitas empresas anunciam tratar seus 
funcionários como parceiros, incentivando sua participação nas decisões e 
utilizando ao máximo o talento das pessoas para a obtenção da sinergia 
necessária para seu desenvolvimento. (p.23-4).  

 

Milkovich (2010) concebe a Administração de Recursos Humanos como “(...) 

uma série de decisões integradas que formam as relações de trabalho; sua 

qualidade influencia diretamente a capacidade da organização e de seus 

empregados em atingir seus objetivos” (p.01), O departamento de recursos humanos 

é particularmente importante, pois são as pessoas que tornam a empresa ativa 

fazendo os processos, produzindo os produtos, etc. Efetivamente, todos os outros 

setores também são de grande importância para a empresa, mas são os recursos 

humanos que fazem o dia-a-dia da empresa, fazendo-a atingir seus objetivos e 

evoluir ainda mais. 

 

 

5.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) 

 

 

Segundo Newstrom, citado por Paiva (2006), após a Revolução Industrial, a 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) representou um avanço, indo além da 

execução de tarefas restritas, passando a promover um ambiente mais humanizado 

para o trabalhador. Onde antes predominava a pura cobrança por produtividade e 

eficiência nos processos e esquecia-se do trabalhador. Olhou-se então, para as 

diversas necessidades, simples e complexas, dos sujeitos que ali estavam. “A 

produção de um ambiente de trabalho mais humanizado para o trabalhador está 

sendo conformada com o atendimento tanto de suas aspirações mais altas quanto 

as suas necessidades básicas” (Idem, p.51). 

Conforme França (apud VASCONCELOS 1997) a QVT é o conjunto de ações 

que envolvem os aspectos de ambiente e tecnologia dentro do contexto de trabalho. 

A implantação da QVT só ocorre quando a organização olha a empresa e as 
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pessoas como um todo, assim construindo e implantando esta proposta dentro da 

empresa.   

Segundo Beraquet, citado por Martins (2010), o conceito QVT vem passando 

por diversos caminhos, e abordagens, enfatizando ora a reação individual do 

trabalhador às experiências de trabalho, ora as melhorias de condições de ambiente 

de trabalho. 

Atualmente o conceito QVT envolve tanto os aspectos físicos e ambientais, 

como os aspectos psicológicos do local de trabalho, sendo utilizado com frequência 

como um importante indicador das experiências humanas nas organizações e do 

grau de satisfação dos trabalhadores. (CHIAVENATO apud MARTINS, 2008). 

Para Guimarães, apud Martins (2010), a QVT preocupa-se em humanizar os 

ambientes organizacionais, fazendo vista aos cargos, as interações e as politicas 

presentes; sua tônica é um maior equilíbrio entre o trabalho e o lazer indo além do 

que permeia a organização, no anseio de que o bem estar se estenda para todos os 

ambientes que façam parte da vida do trabalhador.  

Segundo Chiavenato (2004),  

 

O termo Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi fundado por Louis Davis 
em 1970 que desenvolvia um projeto sobre desenhos de cargos. Para ele, 
conceito de QVT refere-se à preocupação com o bem estar geral e a saúde 
dos trabalhadores no desempenho de suas tarefas. (p. 448). 

 

 Fernandes (apud PIILATTI, 2008) define QVT como a gestão dinâmica e 

contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio-psicológicos que afetam a 

cultura e renovam o clima organizacional, refletindo no bem-estar do trabalhador e 

na produtividade da empresa, com relação aos fatores sócio-psicológicos. 

Já para Chiavenato citado por Rosa (1996), a Qualidade de Vida no Trabalho 

representa o grau em que os membros da organização são capazes de satisfazer as 

suas necessidades pessoais através de suas experiências na organização. 

O mesmo autor ressalta ainda, que as organizações são inventadas pelo 

homem para se adaptarem às circunstâncias ambientais, a fim de alcançarem 

objetivos. Se essa adaptação é conseguida e os objetivos são alcançados, então a 

organização será considerada eficaz. A QVT afeta atitudes pessoais e 

comportamentais importantes para a produtividade individual, tais como: motivação 

para o trabalho, adaptabilidade a mudanças no ambiente de trabalho, criatividade e 
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vontade de inovar ou aceitar mudanças. Estas situações dependem dos 

trabalhadores, para tanto com relação ao aspecto adaptabilidade.  

 Segundo França (2011), Qualidade de Vida no ambiente de trabalho associa-

se á ética da condição humana. Compreende desde identificação, eliminação, 

neutralização ou controle dos riscos ocupacionais observáveis no ambiente físico, 

padrões de relações de trabalho, carga física e mental requerida para cada 

atividade, implicações políticas e ideológicas, dinâmica da liderança empresarial e 

do poder formal ou informal, o significado do trabalho em si até o relacionamento e 

satisfação das pessoas no seu dia-a-dia. Deve-se considerar, 

 

A capacidade de administrar o conjunto das ações, incluindo diagnóstico, 
implantação melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no 
ambiente de trabalho alinhado e construído na cultura organizacional, como 
prioridade absoluta para o bem estar das pessoas da organização. 
(FRANÇA, 2011, p.08). 

 

Conforme o mesmo autor, a expressão Qualidade de Vida no Trabalho foi 

utilizada já nos anos 70 nos Estados Unidos, para ações empresariais voltadas ao 

bem-estar no trabalho. Já na Europa, principalmente na França, há mais estudos 

críticos dedicados às condições de trabalho, sofrimento desagregador e sofrimento 

criativo no trabalho, questões de poder, mitos e inveja nas organizações. Sendo 

assim introduziram melhorias, métodos de condições de trabalho por meio de 

pesquisa-ação, pesquisa participante e práticas de discussão como “espaço 

coletivo”, para conscientização e mudança organizacional por intermédio de 

decisões dos trabalhadores e da empresa sobre condições ergonômicas e doenças 

ocupacionais. 

Dejours citado por França (2011, p 169) “refere-se especificamente à 

Qualidade de Vida no Trabalho como condições sociais e psicológicas do trabalho, 

especificamente no que se refere ao sofrimento criador e ao sofrimento patogênico”. 

Quanto à realidade brasileira, para Fernandes (apud FRANÇA, 2011), 

 

Uma das mais importantes precursoras do movimento de Qualidade de Vida 
no Trabalho no Brasil está associada às melhorias das condições físicas, 
programas de lazer, estilo de vida, instalações, atendimento a 
reivindicações dos trabalhadores, ampliação do conjunto de benefícios. 
(p.169). 
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Somando-se o que Werther e Davis (apud FRANÇA, 2011) propõem, como 

“Supervisão, condições de trabalho, pagamento, benefícios, e projetos do cargo. 

Uma boa vida de trabalho significa um cargo interessante, desafiador e 

compensador que levem ao comprometimento e à produtividade.” (p.70-87). 

Contemplando deste modo, aquilo que é inerente ao cargo. 

O conjunto de critérios de Qualidade de Vida no Trabalho mais utilizado no 

Brasil é o proposto por Walton, citado por França (2011) que devem ser 

operacionalizados de acordo com a proposta do programa de QVT de cada 

empresa. São elas: 

 

1. Compensação justa e adequada;  

2. Condições de trabalho; 

3. Integração social na organização; 

4. Oportunidade de crescimento e segurança; 

5. Uso e desenvolvimento das capacidades pessoais; 

6. Cidadania; 

7. Trabalho e espaço total de vida; 

8. Relevância social do trabalho.  

 

Através desses critérios a QVT tende a melhorar o ambiente de trabalho dos 

colaboradores fornecendo melhores condições, para através disso, se sentirem 

motivados a trabalhar dentro da empresa e assim ter uma melhor relação entre 

organização e colaboradores, proporcionando maiores resultados na produtividade e 

na qualidade dos produtos fabricados assim satisfazendo o cliente que irá adquiri-

los. 
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6 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

O questionário para coleta de dados foi aplicado para 34 colaboradores, 

sendo que hoje a empresa possui 158 colaboradores no chão de fábrica. O 

instrumento foi aplicado nos dois turnos entre homens e mulheres de diferentes 

setores da produção, para assim, ter uma amostra representativa da situação e 

avançar para um diagnóstico real. 

Abaixo seguem as análises e interpretações do questionário proposto. 

 

 

Gráfico 1: Gênero dos entrevistados 

 

No Gráfico 1, é demonstrada em porcentagem, a relação entre homens e 

mulheres que responderam à pesquisa. 
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Gráfico 2: Grau de escolaridade dos entrevistados 

 

No Gráfico 2, se expressa em porcentagem, o nível de escolaridade entre os 

entrevistados. 

  

 

Gráfico 3: Faixa etária dos entrevistados 

 

O Gráfico 3 está indicando a faixa etária entre os pesquisados. 

Segue abaixo, as análises e interpretações das questões propostas pela 

pesquisa. Será analisada em separado cada questão para assim se chegar a uma 

conclusão e a uma proposta de melhoramento, se necessário, para a empresa. 
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1- Como é o ambiente físico de trabalho no seu setor?  

 

Nota-se que o ambiente de trabalho físico é favorável, pois pelo depoimento 

dos colaboradores é um ambiente descrito como “bom”, mas algumas constatações 

demonstram problemas térmicos, como no inverno ser muito frio, e no verão muito 

quente. Também nota-se que muitos dos colaboradores queixaram-se do barulho 

das máquinas, pois são diversas e em constante movimento durante todo período de 

trabalho. 

Verifica-se pelo relato dos colaboradores que se trata de um ambiente 

organizado aonde se mantém uma ordem para que se localizem melhor os materiais 

de trabalho, de modo geral, é um ambiente limpo e bom de trabalhar. Quem relata 

isso é Bruna de 26 anos uma das colaboradoras: “Bom, é um ambiente onde 

tentamos manter organizado, tudo tem que ser separado e colocado no seu lugar 

para ser mais fácil de ser localizado no momento que precisamos de tal produto.” 

 

2- Quais as condições de segurança que a empresa fornece? Cite-as. 

 

Verificou-se que a empresa fornece todos os equipamentos de proteção 

necessários para os colaboradores trabalharem com segurança. São fornecidos os 

EPIs, como abafador e protetor auricular, uniforme, óculos, etc., e esses sempre são 

trocados quando necessário e fornecidos em condições favoráveis de uso. Também, 

todos os funcionários recebem uma instrução de como os equipamentos devem ser 

utilizados. 

Quem nos relata é o senhor Ricardo de 19 anos um dos colaboradores que 

respondeu às questões: “A empresa tem boas condições de segurança, fornece os 

EPIs necessários, como protetor articular, luvas, botinas e outras, sempre fazendo 

recomendações e treinamentos para que todos se conscientizem da importância dos 

mesmas.” 

 

3- A empresa possui benefícios, como plano de saúde ou outros? Cite-os. 

 

Verifica-se que a empresa fornece benefícios como plano de saúde, vale 

compras, vale transporte, plano odontológico, plano com farmácias e também a 
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empresa fornece um extra a mais sendo como forma de incentivo para o colaborador 

não faltar frequentemente ao trabalho. 

Quem relata é a senhora Patrícia de 20 anos, uma colaboradora que se 

prontificou a responder o questionário: “Sim, plano odontológico, convênio com 

Saúde Center Clínica, convênio a Farmácia Tchê, transporte gratuito, cartão SESI 

Max, convênio com da Clínica Valdivia.”. 

 

4- A tarefa que você executa é estressante? Por quê? 

 

Atenta-se que a maioria dos colaboradores respondeu que sua tarefa é 

estressante às vezes, pois nem sempre os dias as coisas estão calmas no chão de 

fábrica. Dependendo o setor dentro da fábrica, alguns colaboradores elaboram um 

trabalho mais braçal outros precisam ter mais atenção e manter as coisas 

organizadas no seu setor e isso acaba muitas vezes sendo estressante. 

Também muitos dos colaboradores reclamaram que muitos colegas de 

serviço não colaboram, e deste modo, acabam estressando as outras pessoas e 

acaba desmotivando a equipe de trabalho. 

Quem relata este fato são três colaboradores, João de 28 anos, Cátia de 36 

anos e Fernando de 20 anos: 

“Às vezes por ser em trabalho pesado e braçal e às vezes muito apurado.” 

“Às vezes, porque tudo o que usamos tem que ser anotado, o que vai fora, o 

que vai para a produção, o que volta. Tudo é anotado em um rascunho e depois 

lançado em uma folha de controle, onde é contabilizado tudo o que foi usado.” 

“Alguns dias estressante sim, mas nada que a gente não pode superar.” 

 

5- O seu ambiente de trabalho contribui para o seu desenvolvimento? 

 

Nota-se que todos os colaboradores responderam que o seu trabalho 

contribui para seu desenvolvimento. Vários deles grifaram a importância das 

políticas de promoção e do ambiente em seu trabalho na empresa, onde são 

promovidos de setor e aprendem sempre coisas novas e experiências novas. 

Os relatos sobre o ambiente são positivos, pois o chão da fábrica é um 

ambiente organizado assim contribuindo para o desempenho do colaborador, e 

ajudando no rendimento e na produção da fábrica. Os relatos são de dois 
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colaboradores, Janaina de 23 anos e Gustavo de 36 anos: 

“Sim, porque se está organizado é bom de trabalhar, se todos estão alegres e 

se ajudam também. Agora se todos estão estressados e brigando uns com os outros 

o desempenho também cai.” 

“Sim porque me deram uma chance para subir de função dentro da empresa.” 

 

6- Sua carga de trabalho é pesada? Por quê? 

 

Analisou-se que a maioria dos colaboradores respondeu que não, pois 

possuem um intervalo de tempo favorável, não é um trabalho muito pesado em 

determinados setores. Mas em algumas respostas nota-se que alguns reclamaram 

por ser, às vezes, um trabalho muito pesado, principalmente quando precisam fazer 

esforço braçal para deslocar algum material pesado, como por exemplo, uma saca 

de açúcar de 50 KG. 

Para alguns se torna pesada a carga de trabalho quando precisam fazer 

horas-extras, em que precisam ficar trabalhando até depois de seu horário regular. 

Para relatar esta questão três colaboradores Sabrina, de 37 anos, Cristina de 20 

anos e Paulo de 42 anos: 

“Não acho pesada, não é um trabalho contínuo sem intervalos, meu trabalho 

inclui várias ocupações não faz sempre a mesma coisa, além de operadora tenho 

outras funções. Também não é um trabalho repetitivo por isso não acho pesada.” 

“Não porque tem um intervalo de quase quatro horas.” 

“Sim porque trabalho com sacas de açúcar de 50 kg e é um serviço manual.” 

 

7- No seu setor, seus colegas se esforçam para desenvolver um trabalho 

com qualidade? 

 

Verificou-se que nem todos assumem esta postura, pois dependendo da 

equipe, alguns se ajudam e outros não. Sempre surge a figura daquele que não faz 

nada para ajudar e, muitas vezes, acaba atrapalhando a qualidade do trabalho. 

Alguns se esforçam para fazer o seu trabalho bem, mas alguns não demonstram 

interesse para fazer um trabalho bem feito. 

Nota-se que alguns trabalham em equipes e uns ajudam os outros, mas 

alguns não realizam esforço para fazer um produto de qualidade excelente, sendo 
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assim muitas vezes chegando o produto para o cliente mal acabado, com uma 

qualidade inferior à desejada. 

Quem relata são três colaboradores, Jussara de 22 anos, Francisco de 29 

anos e Ana Paula de 19 anos: 

“Alguns, existem pessoas mais esforçadas e interessadas e pessoas que não 

se importam muito e esperam tudo pelo colega”. 

“Nem todas, algumas dão a máximo de si para fazer as coisas bem feitas, e 

outras não se importam com nada, até dizem: “Ah, eu não vou comer isso aí”. 

“Trabalho vários setores em geral nota-se que alguns colegas se esforçam o 

máximo para desenvolver um trabalho com qualidade e outros sempre deixam a 

desejar.” 

 

8- A sua equipe de trabalho é motivada? De que forma? Explique. 

 

Observou-se que a maioria dos colaboradores respondeu que nem sempre as 

equipes são motivadas, pois acontecem muitas intrigas e fofocas nos dois turnos, o 

que acaba desmotivando algumas pessoas. Há pessoas que não ajudam a equipe 

de trabalho, são desleixadas e não enxergam o serviço por fazer, tendo que ser 

lembrados muitas vezes sobre as mesmas coisas, em um processo repetitivo e 

desgastante. 

Alguns responderam que a motivação de ir trabalhar se dá pelo vale 

alimentação e outros benefícios que a empresa fornece como gratificação se o 

colaborador não falar dentro do mês no trabalho. Quem relata são três 

colaboradores, Vitor de 44 anos, Gabriela de 22 anos e Fernanda de 33 anos: 

“Algumas pessoas trabalham em equipes, se ajudam, mas tem algumas que 

são um pouco desleixadas fica sempre esperando alguém mandar não enxergam o 

que tem que fazer.” 

“Quem tem vontade de trabalhar sim, mas a maioria sente motivação baseada 

no vale refeição fornecida pela empresa, o qual é retirado com apresentação de 

atestado médico ou faltas sem muita coerência, o que acho, pois o valor é 

consideravelmente bom.” 

“Não, porque trabalhamos em duas gurias, duas em cada turno, são dois 

turnos, e entre os turnos há muita intriga, uma reclama da outra, que deixou de fazer 

isso, que não fez o que devia fazer e empurra pra outra e normalmente no segundo 
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turno as gurias que entram não param no serviço, talvez por causa do horário, ou 

até pelas intrigas, mas enfim sempre tem uma guria nova, e o que acontece é que 

como tem muita coisa para lembrar, anotar e até decorar, alguma coisa sai erro, e ai 

muitas vezes é jogado tudo em cima dessas pessoas novas. Eu acho que todo 

mundo é capaz, basta ensinar e a pessoas mesmo ter vontade de aprender, 

capacidade todo mundo tem.” 

 

9- Você se orgulha do seu trabalho? Por quê? 

 

Atenta-se que todos os colaboradores que responderam à questão se 

orgulham do seu trabalho, pois aprendem sempre coisas novas, e tiram bastante 

proveito do que exercem nas suas tarefas. Muitos responderam que é um trabalho 

digno e de onde tiram o sustento para sua família. 

Analisa-se que todos se orgulham do que fazem, independentemente do que 

seja a sua tarefa, buscando e lutando pelos seus objetivos e assim trabalhando e 

realizando as tarefas de cada dia cada vez melhor. Quem relata são três 

colaboradores, Fabiana de 34 anos, Aline de 22 anos e Juliano de 29 anos: 

“Orgulho-me muito, pois faço com muito empenho, penso como é bom ter um 

trabalho poder me sustentar exercendo um trabalho digno e que eu gosto.” 

“Sim porque dele eu tiro o sustento de toda a minha família.” 

“Orgulho-me porque aprendi fazer coisas que eu não sabia, a montar e 

desmontar máquinas e outras... Quando eu vejo tudo pronto bonito fico orgulhosa e 

até falo que fui eu quem fez.” 

 

10- De que forma você avalia a empresa que você trabalha? 

 

Verificou-se que todos os colaboradores elogiaram a empresa onde 

trabalham, pois pelo relato dos colaboradores, é uma empresa boa de trabalhar que 

está crescendo cada vez mais e dando bastantes oportunidades. A empresa fornece 

segurança para os colaboradores, é uma empresa esforçada em sempre atender as 

necessidades dos clientes e dos colaboradores. 

É uma empresa que busca a qualidade em seus produtos para atender as 

exigências dos seus clientes e presa a honestidade e sinceridade de todas as 

equipes. Quem relata são três colaboradores, Priscila de 20 anos, Tamara de 33 
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anos e Vitório de 60 anos: 

“É uma empresa muito boa de trabalhar, tem suas regras como toda empresa, 

mas cumprindo-as recebemos em troco o reconhecimento que queremos ou que 

merecemos.” 

“É uma empresa que se preocupa com a segurança e o bem estar, que dá 

oportunidades de crescimento ao funcionário que trabalha na empresa. A empresa 

está sempre procurando melhorar, se preocupando com a qualidade do produto, 

pensando no melhor para seus consumidores e funcionários.” 

“Bom, ótimos resultados, pois é uma empresa que sabe dar valor a quem 

realmente trabalha e se esforça sem passar a mão na cabeça de ninguém, acho 

tudo muito justo e correto é um lugar bom onde se consegue obter bons resultados e 

ser reconhecido, o que é muito importante e fundamental.” 

 

11-  Como é a relação entre você e seus superiores? 

 

Atenta-se que a relação entre colaboradores e superiores é positiva, pois a 

empresa trata todos com atenção e tem bastante diálogo entre eles; alguns não tem 

receio em dar a sua opinião, pois usualmente há dialogo e compreensão entre as 

partes. 

Quem relata são três colaboradores, Renata de 33 anos, Cleiton de 29 anos e 

Cassiano de 49 anos: 

“Todas me tratam bem com franqueza e diálogo acho que são pontos 

fundamentais para o bom ambiente de trabalho; quando tenho algum problema 

sempre me ouvem não tenho nem uma reclamação e acho que eles diriam o mesmo 

de mim, eu espero. São 5 anos trabalhando juntos por isso formamos uma amizade 

onde dividimos coisas boas e ruins.” 

“Tenho uma relação muito boa a qual se baseia muito no diálogo, o qual se 

torna um meio muito fácil para um entendimento compreensivo, nada é resolvido 

sem uma boa conversa, o que é muito bom, pois ficamos confortáveis para expor 

nossas ideias.” 

“A minha relação com meus supervisores é boa, pois os mesmos são 

atenciosos e estão sempre prontos para nos ajudar a resolver os nossos problemas 

e enfrentar as dificuldades.” 

 



 
 

41 

6.1 SÍNTESE DAS RESPOSTAS COLETADAS 

 

Por fim relata-se que dos 34 questionários respondidos reúnem-se pontos 

fracos e fortes da empresa Simonetto Alimentos. Hoje um dos pontos fracos da 

empresa é a falta de motivação gerada pelas dificuldades de convivência entre os 

colaboradores, havendo pouco espírito de equipe. Nota-se que o trabalho se torna 

um pouco estressante dependendo do setor dentro do chão de fábrica o que, por si 

só, pode ser desmotivante, acrescido das intrigas entre os colegas de trabalho. Para 

CHIAVENATTO (2004), “a administração de recursos humanos está relacionada à 

provisão, motivação, treinamento, e manutenção dos funcionários”, sendo este 

problema, algo efetivamente dentro do campo de ação da Gestão de Pessoas (ou 

setor de RH). 

Muitos colaboradores responderam que sua tarefa é estressante, pois nem 

todos os dias as coisas estão calmas no chão de fábrica, e alguns têm função braçal 

e outros têm que manter todos os materiais devidamente organizados, o que acaba 

tornando, às vezes, a atividade mais estressante acarretando esgotamento no 

trabalho. 

Segundo Dessler (2003), muitos fatores externos e fatores ambientais podem 

levar ao estresse no trabalho. Alguns desses fatores são: programação de tarefas, 

ritmo de trabalho, segurança de emprego, caminho entre casa e trabalho e ruído no 

local de trabalho, entre outros. O estresse no trabalho tem várias consequências que 

podem levar a doenças graves como: depressão, raiva, doenças cardiovasculares, 

dor de cabeça, além de favorecer a ocorrência de acidentes de trabalho. Para a 

empresa as consequências podem ser: redução de quantidade e da qualidade do 

desempenho, crescimento do absenteísmo e da rotatividade, aumento dos custos e 

queixas e busca frequente por assistência médica. 

Mais um dos pontos fracos constatados é o ambiente de trabalho. Muitos 

colaboradores responderam que é favorável, mas em contrapartida, alguns se 

queixaram do barulho das máquinas, e o ambiente dependendo da estação ou é 

muito frio, ou muito quente e com isso pode ocasionar desconforto e baixo 

rendimento dos colaboradores. 

Dos pontos fortes da empresa, hoje se destacam o uso dos EPIs – 

Equipamentos de Proteção Individual. Dos 34 colaboradores questionados, todos 

responderam que a empresa fornece os equipamentos de proteção, fazendo a 
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manutenção e as trocas dos equipamentos obrigatórios pela empresa. Conforme a 

norma regulamentadora “NR – 6 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI 

considera-se equipamento de proteção individual, todo dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis 

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. (Editora Altas, pg. 73) 

Destacam-se mais dos pontos fortes os benefícios que a empresa oferece 

para os colaboradores, pois todos os que responderam descreveram que a empresa 

fornece benefícios como: vale alimentação, vale transporte, cesta básica entre 

outros, assim incentivando o funcionário a ir trabalhar para receber os benefícios 

oferecidos pela empresa.  Conforme Fernandes (apud FRANÇA, 2011), destaca que 

uma das práticas percussoras da qualidade de vida no trabalho no Brasil está 

relacionada ao plano de benefícios e melhorias do ambiente físico, instalações, 

programas de lazer, estilo de vida, entre outros, que proporcionem benefícios 

diversos para os colaboradores. 

Outro ponto forte da empresa, que foi destacado na questão relativa ao 

trabalho propriamente dito, se este contribui para o desempenho individual, onde a 

maioria descreveu que o seu trabalho contribui para seu desempenho e crescimento 

pessoal, onde muitos afirmam que aprendem coisas novas, podendo ser promovidos 

de setor e cargo. Conforme Chiavenato (apud MARTINS, 2008). O conceito QVT 

envolve tanto os aspectos físicos e ambientais, como os aspectos psicológicos do 

local de trabalho sendo este último utilizado com frequência como um importante 

indicador das experiências humanas nas organizações e do grau de satisfação dos 

trabalhadores. 

Mais um ponto positivo da empresa é a carga horária, sendo que a maioria 

dos colaboradores respondeu que a sua carga horária não é pesada, pois possuem 

um grande intervalo de tempo para o lazer e para poder fazer coisas pessoais fora 

da empresa. Para Guimarães, apud Martins (2010), a QVT preocupa-se em 

humanizar os ambientes organizacionais, fazendo vista aos cargos, as interações e 

as políticas presentes, sua tônica é um maior equilíbrio entre o trabalho e o lazer 

indo além do que permeia a organização, no anseio de que o bem-estar se estenda 

para todos os ambientes que façam parte da vida do trabalhador.  

Por fim mais um dos pontos positivos da empresa hoje, é a relação entre 

colaboradores e a empresa, pois a maioria dos colaboradores respondeu que a 

relação entre as partes é satisfatória, sendo descrita como uma empresa muito boa 
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de trabalhar, e é onde hoje colaborador e empresa mantem uma relação aberta e 

positiva de dialogo. 

Conforme Gil (2007) que versa sobre a valorização do funcionário, assim 

obtendo uma relação amigável entre empresa e funcionário e um retorno satisfatório 

para ambos, afirma-se o seguinte: 

 

(...) verifica-se em algumas organizações a tendência para reconhecer o 
funcionário como parceiro, pois o funcionário está trabalhando para o 
melhor desempenho da empresa, sendo assim à medida que se tem um 
retorno satisfatório, torna-se necessário valorizar o emprego já que ele é o 
parceiro mais íntimo da organização. Nesse fato mostra que se está 
evoluindo para uma nova forma de gestão de recursos humanos, que vem 
sendo designada principalmente para Gestão de Pessoas aonde ela vem 
ganhando adeptos, já que muitas empresas anunciam tratar seus 
funcionários como parceiros, incentivando sua participação nas decisões e 
utilizando ao máximo o talento das pessoas para a obtenção da sinergia 
necessária para seu desenvolvimento. (p.23-4).  

 

Por fim depois dessa análise verifica-se que a empresa Simonetto Alimentos 

precisa melhorar em alguns aspectos negativos para assim qualificar ainda mais a 

relação entre empresa e colaboradores. Hoje também a empresa tem muitos 

aspectos positivos, os quais os 34 colaboradores apresentaram na pesquisa, sendo 

um resultado agradável para a empresa. Mas precisa, se querer sempre mais 

resultados positivos e assim ser uma empresa desejável para os colaboradores e 

para outras pessoas que queiram fazer parte da empresa, rever e tentar mudar os 

aspectos percebidos como negativos pelos trabalhadores. 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Após a averiguação dos resultados obtidos na pesquisa de campo, a proposta 

sugerida para a empresa hoje seria averiguar porque ocorrem tantas intrigas no 

chão de fábrica entre os turnos e as equipes. Constatou-se que as equipes estão 

sem espírito de grupo havendo assim um baixo rendimento no trabalho, e isso se 

torna preocupante, pois a maioria dos 34 colaboradores que responderam à 

pesquisa reclamou da falta de motivação e cooperação na relação entre os 

colaboradores. 

 A sugestão para a empresa seria oferecer treinamentos para os 

colaboradores, palestras de motivação para as equipes, motivar as equipes com 

recompensas e assim fazer com que as intrigas diminuam tendo melhor convivência 

entre as pessoas, tornando menos estressante a rotina de trabalho e assim 

aumentando a produtividade da empresa. 

Outra sugestão seria analisar porque muitos responderam que sua tarefa é 

estressante, ocasionado cansaço para os colaboradores e assim o rendimento vai 

decaindo e a produção consequentemente também diminui. A sugestão para a 

empresa seria tentar fazer um rodízio de pessoas nas tarefas mais pesadas 

treinando pessoas para fazer outras funções dentro da fábrica e assim reduzindo o 

estresse e a carga de trabalho de algumas pessoas nas suas tarefas. 

Para Schnall (1998) e Levi (2001), o estresse se transformou num problema 

altamente custoso e muito comum para empregadores e empregados. Sobre este 

problema, considera-se: 

 O estresse relacionado ao trabalho pode levar a doenças físicas e mentais; 

 Mesmo o estresse que não está relacionado com o trabalho pode levar ao 

estresse no trabalho; 

 O custo econômico do estresse é muito alto para todos os envolvidos; 

 Esses custos podem ser reduzidos através da prevenção do estresse 

relacionando ao trabalho. 
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Para Dessler (2003), o estresse tem várias consequências para a empresa e 

para o funcionário. Entre as consequências humanas estão: raiva, depressão, 

doenças cardiovasculares entre outras. Para a empresa pode ser a redução de 

quantidade e qualidade do desempenho, o crescimento do absenteísmo e da 

rotatividade e aumento de custos e queixas médicas. 

Mais um aspecto importante que a empresa poderia rever é a questão 

climática no ambiente interno da fábrica. Na pesquisa os colaboradores reclamaram 

do clima sendo muito frio ou muito quente dependendo da estação. Sugeriria para a 

empresa fazer um orçamento de climatizadores especiais para o chão de fábrica, 

fazendo uma pesquisa de preço com fornecedores e, se economicamente viável, 

instalar o sistema de climatização dentro da fábrica e assim minimizar este problema 

dentro da indústria, de modo que os colaboradores se sentiriam melhor em trabalhar 

em um ambiente agradável. 

Hoje a empresa não possui um plano de Qualidade de Vida no Trabalho no 

chão de fábrica, mas como a realização desta pesquisa mostrou, seria importante 

começar a se pensar em um plano de qualidade para os colaboradores, para assim 

tentar sanar estes pontos negativos que a empresa apresenta e enfrentar novos 

problemas que no futuro possam ocorrer. 

Com a pesquisa realizada hoje, a empresa não apresenta muitos pontos 

negativos, mas os que apresentaram podem ser minimizados e assim, com certeza, 

será uma empresa desejada por muitas pessoas para trabalhar. Minimizando os 

pontos negativos hoje a Simonetto Alimentos terá mais rendimento na produção, os 

colaboradores trabalharão com mais entusiasmo e motivação, e consequentemente 

os produtos serão produzidos com mais qualidade, potencializando assim sua 

capacidade de aumento de vendas e lucratividade.  

A empresa Simonetto Alimentos vem crescendo gradativamente no mercado, 

buscando sempre mais pessoas para ingressar na empresa. Hoje ela oferece planos 

de saúde, benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, entre outros. É uma 

empresa que hoje vem crescendo no ramo da exportação, e com isso beneficiando 

também a comunidade de Tapejara com seu crescimento.  

Rever alguns pontos negativos, que podem estar atrapalhando o 

funcionamento ideal da organização, abre portas para melhorar a relação entre 

colaboradores e empresa, e com isso, a empresa irá qualificar-se ainda mais, e 

ampliar sua participação nos ramos em que atua.   
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CONCLUSÃO 

 

 

Através de revisão bibliográfica e seu confronto com uma realidade abordada 

empiricamente, concluí-se que a empresa Simonetto Alimentos possui diversos 

pontos positivos em relação à Qualidade de Vida no Trabalho, sendo que se 

constata que predominam pontos positivos sobre os negativos. No entanto, para a 

obtenção de resultados ótimos, precisa reverem alguns aspectos que estão, ou 

podem vir, a prejudicar o andamento do trabalho cotidiano junto ao chão de fábrica. 

A empresa precisa debruçar-se sobre a questão da relação interpessoal entre 

colaboradores e entre turnos diferentes, sendo esta questão apontada pelos 

trabalhadores entrevistados como um fator gerador de estresse, agregando 

dificuldades e diminuindo o bem-estar na execução de determinadas atividades. 

A Simonetto Alimentos também precisa atentar sobre a questão climática, em 

termos físicos, do ambiente laboral, onde se constatou que os colaboradores sofrem 

com variações de temperatura dependendo da estação do ano. Tal cuidado elevaria 

significativamente a qualidade de vida nos turnos de trabalho, adequando o setor de 

produção aos rigores climáticos de nossa região.   

Com a elaboração desta pesquisa, verificou-se e conclui-se que a Simonetto 

Alimentos é uma empresa com grande potencial em termos de expansão e 

qualificação de suas ações, sendo que ela vem investindo em seus colaboradores 

(fato reconhecido pelos entrevistados) e sempre inovando em seus produtos para se 

adequar no mercado. A percepção positiva dos colaboradores remete a um 

investimento em qualidade de vida, mas que deve ser pensado como algo ainda em 

construção, cabendo sempre melhorar a relação com seus colaboradores, pois sem 

eles a empresa não estaria onde está hoje. 

Também se conclui com este trabalho que os colaboradores gostam de 

trabalhar na empresa, que hoje possui muitos colaboradores que começaram junto 

com ala e estão até hoje, constituindo um patrimônio a ser zelado. Deste modo, a 

empresa deve preservar seus colaboradores e fomentar uma relação amigável entre 
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as partes, já que com isso ela só tende a crescer cada vez mais em sua produção, 

lucratividade e reconhecimento. 
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APÊNDICE 

 

 

Questões que compuseram o questionário aplicado aos colaboradores: 
 

Este questionário visa avaliar como as pessoas se sentem a respeito à 
Qualidade de Vida no Trabalho na sua empresa.  

 
 

Idade:             Escolaridade:               Estado Civil:                    Possui Filhos: 
 

 
1-Como é o ambiente físico de trabalho no seu setor?  

 
2-Quais as condições de segurança que a empresa fornece? Cite-as. 

 
3-A empresa possui benefícios como plano de saúde ou outros? Cite-as. 

 
4-A tarefa que você executa é estressante? Por quê? 

 
5-O seu ambiente de trabalho contribui para o seu desempenho? 

 
6-Sua carga de trabalho é pesada? Por quê? 

 
7-No seu setor, seus colegas se esforçam para desenvolver um trabalho com 
qualidade? 

 
8-A sua equipe de trabalho é motivada? De que forma? Explique. 

 
9-Você se orgulha do seu trabalho? Por quê? 

 
10- De que forma você avalia a empresa que você trabalha? 

 
11- Como é a relação entre você e seus superiores? 


