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RESUMO 

 

 

Atualmente, programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vêm se tornando 
uma das maneiras possíveis de desenvolver e manter a motivação e o bem-estar 
dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho. Dessa forma, com o objetivo de 
analisar qual a percepção que os colaboradores possuem em relação à qualidade de 
vida do setor administrativo da Cooperativa Agrícola Tapejara Ltda – Cotapel 
realizou-se uma pesquisa. Os dados foram coletados através de um formulário 
preenchido por cada um dos colaboradores do Setor Administrativo da empresa. Os 
dados obtidos foram tabulados graficamente. Posteriormente realizou-se a analise 
dos resultados. Dessa forma, verificou-se que a empresa, mesmo sem possuir um 
programa de QVT, foi avaliada por seus colaboradores de forma positiva em relação 
a quase todos os indicadores de bem-estar no trabalho. Por outro lado, 
caracterizam-se como os pontos fracos a avaliação relativa ao risco de demissão, ao 
sentimento de valorização pela empresa, e ao feedback recebido pelos 
colaboradores. Com relação a estes aspectos foram sugeridas algumas propostas 
de melhorias, principalmente relacionadas à comunicação acerca do cotidiano 
laboral e do desempenho das funções, com o objetivo de aprimorar a qualidade de 
vida no trabalho na empresa estudada. 
 

Palavras-chaves: Qualidade de Vida no Trabalho; Gestão de Pessoas; Ambiente de 

Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently, Quality of Working Life (QWL) programs have become one of the possible 
ways to develop and maintain motivation and well-being of employees within the 
workplace. Thus, in order to analyze the perception that employees have about the 
quality of life of the administrative sector of the Agricultural Cooperative Ltd. Tapejara 
- Cotapel carried out a research in which data were collected through a questionnaire 
completed by each one of the employees of the Administrative Sector of the 
company. The data were plotted graphically. Later there was the analysis of the 
results. Thus, it was found that the company, even without owning a QWL program 
was evaluated for its employees in a positive way for almost all indicators of well-
being at work. On the other hand, are characterized as weak points, the risk of 
demission, the feeling of appreciation by the company, and the feedback received by 
employees. About these aspects were suggested some proposals for improvements, 
mainly related to communication about the daily labor and the performance of 
functions, with the goal of improving the quality of life work in the company studied. 

 

Key-words:  Quality of Working Life, People Management, Work Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A Qualidade de Vida no Trabalho - QVT vem se tornando imprescindível 

dentro do ambiente organizacional, sendo um desafio para a área de Recursos 

Humanos, bem como aos administradores e empreendedores. Visto que, ajustar as 

funções referentes a cada atividade e setor, e manter um bom ambiente de trabalho 

entre os funcionários e entre os diversos setores de uma empresa não é uma tarefa 

fácil.  

Também para as empresas do século XXI a Qualidade de Vida no Trabalho 

torna-se um desafio devido “a necessidade de valorização das condições de 

trabalho, da definição de procedimentos da tarefa em si, do cuidado com o ambiente 

físico e dos bons padrões de relacionamento”. (FRANÇA, 2011, p.168). O que, para 

o ser humano “representa a necessidade de valorização do significado do trabalho e 

do cargo ocupado”. (Id. p.168), enquanto condição imprescindível para a conquista 

de padrões elevados de qualidade em produtos e serviços.    

Este estudo tem como local para a realização da pesquisa a Cotapel 

(Cooperativa Agrícola Tapejara Ltda), situada no norte gaúcho, empresa que se 

dispôs a participar do mesmo. Foram selecionados para participar voluntariamente 

desta pesquisa, 16 funcionários do setor Administrativo, para através da sua 

colaboração, analisar a Qualidade de Vida no Trabalho na prática laboral dos 

mesmos. O objetivo geral é analisar qual a percepção que os colaboradores 

possuem em relação à Qualidade de Vida no Trabalho no setor administrativo da 

Cotapel, visando identificar como esta questão incide sobre o bem-estar dos 

trabalhadores.  

Os objetivos específicos são: identificar junto aos colaboradores através da 

aplicação do questionário como está a Qualidade de Vida no Trabalho da empresa 

em estudo, verificar possíveis pontos fracos, e o que pode ser feito para promover 

uma melhoria na qualidade de vida desses colaboradores e propor intervenções que 
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considerem a Qualidade de Vida no Trabalho, salientando seus benefícios para a 

empresa e para o colaborador. 

Devido à crescente preocupação com a qualidade de vida do ser humano as 

organizações estão tendo uma percepção com relação a investimentos em 

melhorias no ambiente de trabalho de modo a contribuir para uma maior satisfação 

bem como produtividade e competitividade. Desta forma o problema a ser 

pesquisado é: como está o bem-estar dos trabalhadores no ambiente laboral do 

setor administrativo da Cotapel (Cooperativa Agrícola Tapejara Ltda)? 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer e desenvolver a 

Qualidade de Vida no Trabalho, visto que, nas últimas décadas ela vem ocupando 

espaço no processo de busca pelo desenvolvimento econômico e humano. Frente a 

isso é de grande importância que ela esteja presente nos períodos de trabalho, 

afinal, grande parte do tempo do ser humano é vivida dentro das organizações.  

Atualmente muitas empresas ainda não adotaram a QVT como instrumento 

de gestão empresarial, pois para muitos empresários, essa estratégia de bem-estar 

para os funcionários não é vista como um investimento e sim como uma despesa. 

Por outro lado os administradores devem ter consciência que investir na QVT é uma 

forma de tornar as organizações mais competitivas e produtivas em um mercado que 

se encontra cada vez mais exigente.  

É importante ressaltar que com Qualidade de Vida no Trabalho os 

funcionários tendem a aumentar sua motivação, disposição para executar suas 

tarefas diárias e diminuir as manifestações nocivas do estresse. Também se deve 

considerar que a QVT proporciona um ambiente de trabalho agradável, harmonioso, 

bem como, contribui para uma boa comunicação interna, confiança entre os colegas 

de trabalho, e deste modo estimula o desempenho, o aumento da produtividade, 

bem como reduz o absenteísmo e a rotatividade. 

 Desse modo, é imprescindível ter a percepção de quais são as expectativas e 

quais são as reais condições no que diz respeito à Qualidade de Vida no Trabalho, 

sendo os funcionários de dentro da organização a melhor fonte dessas informações. 

Neste estudo, a coleta de dados foi realizada através de um questionário a ser 

preenchido por cada um dos integrantes do setor administrativo da empresa em 

questão, a Cotapel (Cooperativa Agrícola Tapejara Ltda). 

 Assim, justifica-se este estudo, que busca analisar a Qualidade de Vida no 

Trabalho dos colaboradores da empresa Cotapel a partir da percepção dos mesmos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 ABORDAGEM 

 

  

 Quanto à abordagem pode ser classificada como uma pesquisa cuja ênfase é 

qualitativa, mas havendo também tratamento quantitativo de alguns dados. 

 A pesquisa qualitativa é “caracterizada pelos seus atributos e relaciona 

aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos descritivamente” 

(FACHIN, 2006, p.81). Já a pesquisa quantitativa “é determinada em relação aos 

dados ou à proporção numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao 

acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada cientificamente” 

(Idem, p.78). 

 

 

3.2 TIPOS DE PESQUISA 

 

 

 Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos:  

a) Pesquisa Bibliográfica, que “tem como finalidade conduzir o leitor á 

pesquisa de determinado assunto, proporcionando o saber. Ela se fundamenta em 

vários procedimentos metodológicos, desde a leitura até como selecionar [...], ela é 

a base para as demais pesquisas. ’’ (FACHIN, 2006, p.120) Esta parte foi realizada 

através da consulta de livros e publicações acadêmicas em meio digital, disponíveis 

na Internet. 

 b) Pesquisa de campo, que “é freqüentemente empregada em investigações 

que procuram avaliar a eficácia de um conjunto de processos para auxiliar a 
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sociedade; e busca controlar a influência de obstáculos no meio social [...]”(FACHIN, 

2006, p.144). 

 c) Estudo de caso, que se caracteriza,  

 

[...] por ser um estudo intensivo. No método do estudo de caso, leva-se em 
consideração, principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto 
investigado. Todos os aspectos do caso são investigados. Quando o estudo 
é intensivo, podem até aparecer relações que, de outra forma, não seriam 
descobertas (FACHIN, 2006, p.45). 
 

 

 No estudo em questão, o caso analisado é o da Cotapel, mas o objeto geral 

estudado é a Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

 

3.3 MÉTODO 

 

 

A pesquisa foi conduzida utilizando ora o método indutivo, ora o dedutivo. O 

método indutivo, que conduz a “[...] aproximação dos fenômenos, caminha 

geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais 

particulares as leis e teorias (MARCONI E LAKATOS, 2001, p.106), foi utilizado na 

análise das experiências de qualidade de vida, a partir de um questionário que foi 

aplicado para colher os dados.  

A partir das diversas experiências colhidas, após organização e análise, foram 

tiradas algumas conclusões. O método dedutivo foi utilizado justamente para 

analisar tais conclusões. Foram utilizados conceitos e categorias já formuladas pelos 

teóricos do tema, os quais serviram de referência para o desenvolvimento do tema 

da pesquisa monográfica. 

 

 

3.4 TÉCNICAS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas três técnicas para a 

coleta dos dados: observação direta intensiva, observação direta extensiva e 
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questionário. As três técnicas referem-se à forma de relacionamento com as 

pessoas selecionadas como objeto da pesquisa. 

a) Observação direta intensiva: esta técnica leva o pesquisador a um contato 

direto com a pessoa pesquisada. Faz parte desta técnica a observação e a 

entrevista. Em relação à observação, Marconi e Lakatos (2001) afirmam: 

 

Utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 
Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se deseja estudar. Pode ser. Sistêmica, Assistemática; 
Participante, Não Participante; Individual, em Equipe; na Vida Real, em 
Laboratório; (p.107) 
 
 

 Com relação à entrevista, afirmam tratar-se de “uma conversação efetuada 

face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a 

informação necessária. Tipos: Padronizada ou Estruturada, Despadronizada ou Não 

Estruturada, Painel.” (Idem, p.107) Neste estudo, foram realizadas entrevistas 

informais, não estruturadas, para a obtenção de dados sobre o histórico da empresa. 

b) Observação direta extensiva: esta técnica permite a aplicação presencial 

de certas estratégias para a coleta de dados, como “questionário, formulário, 

medidas de opinião e de atitudes, testes, sociometria, análise de conteúdo, história 

de vida, pesquisa de mercado” (MARCONI E LAKATOS, 2001, p.107). 

c) Questionário: usado para diversos fins, sendo um método de pesquisa 

muito popular. Trata-se de um documento que possui uma série de questões cujas 

respostas devem ser preenchidas pelo próprio sujeito pesquisado. 

 

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 (FACHIN, 2006, p.158). 
 
 

 Muitas são as formas para a coleta de informações sendo as mais utilizadas a 

via postal, pessoalmente, por malote, telefone, via portador entre outras. Neste estudo, 

os questionários foram entregues e recolhidos pessoalmente, pela pesquisadora, a 

todos os sujeitos que trabalham na área em investigação, cabendo-lhes optar por 

respondê-lo ou não. Antes deste procedimento, as intenções da pesquisa e do 

questionário foram explicitadas a fim de evitar resistências ou mal-entendidos.  
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3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Os dados coletados foram tratados qualitativamente, estabelecendo-se 

categorias de análises relativas a cada conteúdo que irá emergir através das 

perguntas realizadas. Tais perguntas já possuem em sua gênese as proposições 

teóricas abordadas neste estudo, de modo que não foram feitas ao acaso, mas sim 

incitando o sujeito a revelar aspectos que, segundo os autores estudados na revisão 

bibliográfica, são indicadores ou participam ativamente da promoção da Qualidade 

de Vida no Trabalho.  

 As perguntas feitas, trazem em si, hipóteses implicitas, já que dirigidas a 

aspectos-chave da vida laboral. Foi no confronto dessas respostas, organizadas de 

acordo com seu conteúdo – análise pessoal do sujeito,  e temática – ponto 

teoricamente embasado, que se buscou obter um perfil confiável do estado da QVT 

no local em estudo.   

 

 

3.6 POPULAÇÃO 

 

 

O estudo foi realizado na empresa Cotapel (Cooperativa Agrícola Tapejara 

Ltda), no decorrer do ano de 2012. A empresa possui um total de 51 funcionários, 

sendo que para a realização da presente pesquisa, foram abordados apenas os 16 

funcionários que atuam no setor administrativo, alvo do estudo caracterizando-se 

assim como uma amostra direcionada não-probabilística, que contemplou 100% dos 

sujeitos que se pretende estudar. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

 

No dia 23 de outubro de 1985, reuniram-se 86 produtores rurais, com 

finalidade de formar uma cooperativa, a idéia surgiu em virtude da crise vivida pela 

Coopasso em 1984, sendo que os agricultores estavam sem nenhuma cooperativa 

na região e tinham que vender seus produtos, e também comprar seus insumos no 

comércio.  

Após várias reuniões surgiu a Cooperativa Agrícola Tapejara LTDA 

denominada Cotapel, tendo em sua história os seguintes Presidentes: 

 

Quadro 1 – Presidentes da Cotapel 

PRESIDENTES ANO DE ADMINISTRAÇÃO 

Luiz Vergílio Gajardo 1985 a 1990 

Wilson Zanatta 1991 a 1992 

Luiz Vergílio Gajardo 1993 a 1998 (Reeleito) 

Elso Scariot 1999 a 2002 

Wilson Arcari 2003 a 2006 

Miguel Alécio Rovani 2007 até o momento. 
  Fonte: Cotapel, 2012 

 

A Cotapel iniciou seu trabalho nas antigas instalações da Coopasso, que 

possuía na época um silo com secador e moegas, e um prédio para balança. A 

cooperativa iniciou seus trabalhos pagando aluguel à organização passo-fundense, 

sendo que em 1988 adquiriu as instalações, e a partir daí apresentou considerável 

crescimento em seu patrimônio e abrangência. A tabela abaixo expõe as principais 

conquistas e o progresso da Cotapel:    
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  Quadro 2 - Processo de Evolução da Cotapel 

ANO AQUISIÇÃO E INVESTIMENTOS 
 

1988 
Comprou as instalações da antiga Coopasso, por 64.000 sacas de 
soja, para pagar em 8 anos pelo preço mínimo. 

 
 
 

1989 

Construiu em sistema de mutirão, um armazém de 600m
2
 para 

deposito de insumos.  
Iniciou a obra de construção do moinho de trigo com 432m

2
 de área 

construída no sistema de mutirão. 
Adquiriu um secador de cereais com capacidade para 40 ton/hora. 

 
 
 

1992 

Construiu uma obra para fábrica de rações e concentrados com 
capacidade de 800 mil ton/mês com uma área de 350m

2
. 

Construiu um armazém para sementes e empacotamento, com 800 
m

2
. 

 
1993 

Iniciou as obras de um silo metálico armazenador de cereais com 
capacidade para 3.600 toneladas. 

 
1994 

Em outubro concluiu a obra iniciada em 1993. 

 
 

1995 

Construiu um prédio comercial para escritório com 348,60m
2
, que 

abriga a administração, atendimento de associados, contabilidade e 
departamento técnico. 

 
 

2001 

Construiu a unidade de Vila Lângaro, com escritório, moegas, um 
secador, dois silos metálicos com capacidade para 2.100 toneladas 
cada.  

 
 
 
 
 

2002 

Dia um de abril iniciou as atividades na unidade de Vila Lângaro. 
Adquiriu a unidade de recebimento de grãos do Rio do Peixe 
município de Coxilha, que pertencia a Coopasso. Adquiriu em 
conjunto com a Coasa e a Coagril, sendo 33,3% do moinho de 
Charrua que pertencia ao Sicredi de Passo Fundo. 

 
 
 
 

2003 

Construiu mais dois silos metálicos com capacidade de 2.350 
toneladas cada, e um armazém para insumos de 480m

2
. 

Três silos metálicos elevados com capacidade de 50 toneladas cada, 
para depósito de matéria prima. 

 
 
 
 
 
 

2004 

Adquiriu dois silos metálicos com capacidade de 2.350 toneladas 
cada. Dois silos metálicos na matriz de Tapejara um com capacidade 
para 3.600 toneladas outro com capacidade de 3.500 toneladas além 
de instalar um sistema de aeração e termometria nos silos de fundo V 
um investimento que passou de R$ 950.000,00.  

 
 
 
 

2007 

Investiu, em silos metálicos na unidade de Vila Lângaro, chegando a 
uma capacidade total de armazenagem de grãos de 29.100 
toneladas.  
Adquiriu dois caminhões e mais carros novos para o departamento 
técnico. 

 
2010 

Aquisição de área para construção de nova unidade produtiva. 
Investimento de R$ 3.150.000,00. 

 
2012 – 2013 

Previsão de investimento de mais de R$5.000.000,00 na construção 
da nova unidade. 

  Fonte: Cotapel, 2012 

 

No ano de 2002, iniciou-se a discussão para a criação de uma central de 

cooperativas na região nordeste do estado com 10 cooperativas, e em seguida foi 

comprada uma unidade de recebimento de grãos no município de Lagoa Vermelha, 



19 
 

as margens da BR 285. Hoje a central denomina - se CCN (Central das 

Cooperativas do Nordeste RS), contando com 15 cooperativas associadas. 

Atualmente a Cotapel conta com 525 associados ativos, abrangendo os 

municípios de Tapejara, Vila Lângaro, Coxilha, Santa Cecília do Sul e Capão Bonito 

do Sul. É a 5ª empresa do município de Tapejara em arrecadação para o município, 

e a primeira no segmento agropecuário. 

 

 

4.2 DEPARTAMENTOS 

 

 

O estudo foi realizado no setor Administrativo que conta com 16 funcionários 

e está dividido em: 

 Comercial 

 Financeiro 

 Contabilidade 

 Técnico 

 Informática 

 

 

4.3 OS COLABORADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO 

 

 

 O quadro de colaboradores do setor administrativo, alvo deste estudo, é 

composto por três contadores, dois economistas, um graduado em matemática, dois 

engenheiros agrônomos, dois técnicos agrícolas, um estudante de economia, dois 

estudantes de psicologia e três colaboradores com ensino médio. Suas idades 

variam entre 17 e 56 anos.   

 Quando necessário ocupar um cargo mais elevado sempre que possível é 

dado à oportunidade para os funcionários que já trabalham na empresa, efetuando 

recrutamento interno. Todos os cargos ocupados no setor administrativo foram 

pessoas que já atuavam dentro da empresa, para as quais foram oferecidas 

oportunidades de crescimento na organização e cursos para especialização na área 
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que fossem atuar. O organograma a seguir ilustra a estrutura da Cooperativa 

Agrícola Tapejara Ltda – Cotapel: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organograma da Empresa 
Fonte: Cotapel, 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fachada da Cotapel. 
Fonte: Cotapel, 2012 

 



21 
 

 

 

 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA QVT 

 

 

Quando se deu início da Revolução Industrial, o trabalho era visto como um 

alto custo humano, e apesar de serem oferecidos vários benefícios à sociedade, isso 

não era suficiente para tornar esse custo aceitável da perspectiva do indivíduo 

(PILATTI, 2008). 

Historicamente, a busca pelo capital torna as relações de trabalho 

desumanas. No mundo globalizado, as empresas não são mais gerenciadas por 

seus donos, e sim por executivos, as mesmas mudam de nome, ramo de atividade, 

endereço (inclusive país), o que deixa seus trabalhadores na incerteza quanto a sua 

função e a manutenção do emprego (HELOANI &  CAPITAO, 2003). 

Nesse sentido vale lembrar que as pessoas passam a maior parte do seu dia 

no trabalho, as relações entre as mesmas deveriam ser afetivas, no entanto a 

amizade e o companheirismo não são valorizados, pois além da competitividade 

entre elas, as relações são passageiras devido a curta permanência na mesma 

empresa (Idem). 

Segundo Sennett, citado por Heloani e  Capitão (2003) o comportamento de 

curto prazo, distorceu o senso de realidade, confiança e comprometimento mútuo. 

As empresas despedem funcionários e os que conseguem outro emprego pedem 

demissão, não há mais preocupação com a vivência coletiva e as experiências 

geradas por ela, o trabalho tem somente motivação salarial em busca do dinheiro e 

do aprendizado, enquanto que as experiências do trabalho atual estarão na página 

de um currículo em busca de um novo emprego pretendido.  

Por outro lado, governos e empresas fazem discursos demonstrando a 

preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho, mas na realidade estão focados 
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no corte dos custos os quais têm interferência nas conquistas sociais alcançadas no 

último século pela classe trabalhadora. (HELOANI &  CAPITAO, 2003) 

De certa forma as condições em que se realiza o trabalho muitas vezes têm 

impacto diretamente na fisiologia do corpo. De modo que, a busca pela 

sobrevivência, leva o ser humano a uma excessiva jornada de trabalho, e, além 

disso, pode ocorrer à exposição a situações humilhantes, constrangedoras e até 

mesmo o assédio moral. Também não se pode esquecer das doenças relacionadas 

ao trabalho as quais se tornam comuns a todos os trabalhadores, como é o caso da 

LER (Lesão por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares) que 

são nomenclaturas para designar várias doenças como as inflamações dos 

músculos, tendões, nervos e ligamentos, que podem até ocasionar a invalidez 

permanente. (Idem) 

 

As condições laborais, bem como as relações diretas entre os 
trabalhadores, influenciam diretamente a qualidade de vida. Essa, portanto, 
torna-se, nessa perspectiva, estratégica para a sobrevivência e 
desenvolvimento futuros das organizações (HELOANI &  CAPITAO, 2003, 
p.106). 
 
 

 Segundo Chiavenato (2004) na década de 1970, Louis Davis cunhou o termo 

QVT (Qualidade de Vida no Trabalho). Sua proposta inicial era considerar a saúde e 

o bem-estar dos trabalhadores na execução das suas tarefas.  

Também entre os especialistas que tem discutido o tema Davis e Newstrom 

(2004) destacam que a QVT teve uma vantagem com relação à gerência científica, 

bem como foco na especialização e eficiência na realização de tarefas as quais 

eram limitadas. Através disso, tornar o ambiente de trabalho mais sociável ao 

funcionário estava relacionado com o atendimento das suas necessidades básicas e 

de certa forma com suas aspirações mais importantes (PILATTI, 2008). 

Conforme a teoria dos dois fatores de Herzberg a motivação possuí um ponto 

característico que é a ênfase no enriquecimento do trabalho, ou seja, as tarefas que 

possuem baixo grau de complexidade podem ser substituídas por outras com grau 

mais elevado, e dessa forma, gerar o crescimento individual do trabalhador bem 

como oferecer desafios e o entusiasmo profissional (PILATTI, 2008). 

De acordo com Rodrigues, citado por Karpinski e Stefano (2008):  
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O taylorismo e o fordismo estabeleceram de alguma forma, algumas 
melhorias de condições de trabalho para os trabalhadores, no aspecto 
motivacional, ascensão no cargo, e ambiente físico de trabalho. Esses 
valores proporcionaram aos trabalhadores desta época uma melhor 
qualidade de vida no trabalho e serviu de base para o atual estudo do 
comportamento humano (p.29). 
 
 

 Para o Brasil a Qualidade de Vida no Trabalho surgiu de uma forma mais 

tardia, porém diversas organizações não deixaram de desenvolver importantes 

trabalhos referentes ao tema. Após algumas empresas conseguirem resultados 

eficazes com a implantação do programa de QVT, o bem-estar e a qualidade de vida 

do empregado tiveram mais atenção por parte das mesmas. (Macedo & Matos, 2007) 

 Por outro lado, para a implementação desse programa um dos obstáculos 

encontrados por alguns gestores é que vêem como custos os investimentos no 

capital humano. Vale salientar que para se obter um bom resultado com esse tipo de 

programa não depende só de fatores ligados ao empregado, mas também da cultura 

organizacional que existe dentro da empresa. (Macedo & Matos, 2007) 

 Conforme Michel apud Benke e Carvalho (2008), para que possa haver 

mudanças referentes à qualidade de vida no trabalho, têm que estar garantidas 

condições como: 

 

[...] cooperação nas relações profissionais inter-hierárquicas – a informação, 
bem essencial de qualquer organização, deve circular nos vários níveis quer 
horizontal, quer verticalmente; 
- implicação dos trabalhadores no processo de melhoria contínua – a 
empresa passa a ser vista como um bem comum – e não uma entidade 
abstrata – suscita uma maior identificação e participação ativa no seu seio. 
- permanente controle dos resultados – não basta elaborar um diagnóstico e 
fazer uma proposta de melhorias, há que testá-las continuamente, e adaptá-
las sempre que for necessário, tendo em conta as alterações de 
equipamentos, de instalações, da organização do trabalho, do ambiente de 
trabalho (p.6-7). 

 
 
5.2 CONCEITOS DE QVT 

 

 

 Os aspectos organizacionais, humanos e sociais exercem interação entre si e 

com isso devem ser integrados na definição da Qualidade de Vida no Trabalho 

(OLIVEIRA, et.al. 2009). 

Desta forma, a QVT tem sido um dos maiores objetivos em relação à gestão 

estratégica de pessoas, com o intuito de estabelecer melhorias de condições no 
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ambiente de trabalho, como a ginástica laboral, sessões de relaxamento entre outros 

(Mello, apud OLIVEIRA, et.al. 2009) 

 

A atual ênfase dada a QVT preocupa-se em humanizar os ambientes 
organizacionais, fazendo vistas ao cargo, às interações e às politicas 
presentes; sua tônica é um maior equilibrio entre trabalho e lazer, indo além 
do que permeia a organização, no anseio de que um bem-estar se estenda 
para todos os ambientes que façam parte da vida do trabalhador 
(GUIMARÂES apud MARTINS,et al., 2004, p.132). 
 
 

A valorização do ser humano em seu ambiente de trabalho é de suma 

importância frente à necessidade de viver bem dentro do mesmo, pois é nele que o 

trabalhador dedica grande parte do seu tempo (VASCONCELOS, apud OLIVEIRA, 

et.al. 2009)  

 A QVT possui como objetivo principal, a busca do equilíbrio psíquico, físico e 

mental dos trabalhadores. Também possui ênfase no diferencial competitivo das 

empresas, valorizando o equilíbrio do homem organizacional (Arellano, 2004) 

 O conceito de QVT tem como finalidade propor o bem-estar de forma geral 

aos trabalhadores durante o desempenho de suas funções no ambiente de trabalho.  

 

O conceito de QVT envolve tanto aspectos físicos e ambientais, como os 
aspectos psicológicos do local de trabalho. A QVT assimila duas posições 
antagônicas: de um lado, a reivindicação dos empregados quanto ao bem 
estar e satisfação no trabalho; e, de outro, o interesse das organizações 
quanto aos seus efeitos potenciadores sobre a produtividade e qualidade. 
(CHIAVENATO,2004, p. 448). 
 
 

 A Qualidade de Vida no Trabalho tem sido utilizada para buscar vários 

aspectos tais como o grau de satisfação dos trabalhadores dentro da organização. 

Por outro lado as organizações devem estar conscientes que precisam de pessoas 

motivadas para poderem alcançar uma boa qualidade e produtividade, ou seja, que 

os trabalhadores executem ativamente suas funções e como resultado disto a 

organização retribua corretamente com as possíveis recompensas. 

 Também se deve ressaltar que para o cliente receber um bom atendimento, 

as organizações devem primeiro satisfazer seus trabalhadores os quais são 

responsáveis pela produção e mão-de-obra oferecida. “A organização que investe 

diretamente no funcionario está, na realidade, investindo indiretamente no cliente”. 

(CHIAVENATO, 2004, p. 448). 
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 Nesse sentido verifica-se que a QVT depende do relacionamento e satisfação 

que o ser humano sente dentro do seu ambiente de trabalho, com o intuito de 

envolver os seguintes fatores: 

 

A satisfação com o trabalho executado. 
As possibilidades de futuro na organização. 
O reconhecimento pelos resultados alcançados. 
O salario percebido. 
Os beneficios auferidos. 
O relacionamento humano dentro do grupo e da organização. 
O ambiente pscicologico e fisico de trabalho. 
A liberdade e responsabilidade de tomar decisões. 
A possibilidade de participar. (Idem. p.449) 

 
 

5.3 MODELOS DE QVT 

 

 

5.3.1 Modelo de Nadler e Lawler 

 

 

 Para Nadler e Lawler a QVT está fundamentada em quatro aspectos: 

 

1. Participação dos funcionários nas decisões. 
2. Reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de 

grupos autônomos de trabalho. 
3. Inovação no sistema de recompensas para influenciar o clima 

organizacional. 
4. Melhoria no ambiente de trabalho quanto a condições físicas e 

psicológicas, horário de trabalho etc. (Apud CHIAVENATO, 2004, p.450) 

 

 

5.3.2 Modelo de Hackman e Oldhan 

 

 

Para eles as dimensões do cargo produzem estados psicológicos críticos que 

conduzem a resultados pessoais e de trabalho que afetam a QVT. As dimensões do 

cargo apresentadas por Chiavenato (2004) são: 

1. Variedade de habilidades. Atribui - se os conhecimentos bem como as 

competências que a pessoa pode aplicar no seu ambiente de trabalho, 

considerando suas experiências e habilidades. 
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2. Identidade da tarefa. Para que a pessoa atinja um bom resultado de modo 

que seu nome seja vinculado a sua função deve – se considerar que o 

trabalho seja realizado do o início até o fim, permitindo assim identificar-se 

com o seu trabalho. 

3. Significado da tarefa. A pessoa deve ter consciência das consequências que 

resultarão de suas decisões e seus atos no desempenho da função a ela 

destinada, tais consequências terão sentidos no seu trabalho e no das outras 

pessoas. 

4. Autonomia. A pessoa é designada para executar e até mesmo comandar 

determinadas tarefas por isso deve ter responsabilidade pessoal, ou seja, que 

não necessite de freqüentes orientações para executá-las. 

5. Retroação do próprio trabalho. A tarefa realizada deve – se tornar oportuna 

para as informações de retorno á pessoa de modo que ela possa ter uma 

avaliação de seu desempenho. 

6. Retroação extrínseca. Deve-se ao fato de os superiores hierárquicos e 

clientes relatarem a pessoa suas percepções quanto ao desempenho do 

trabalho por ela realizado. 

7. Inter-relacionamento. A função torna possível a convivência com pessoas que 

realizam tarefas diferentes das suas, evidenciando assim trocas de 

experiências que permitem o crescimento e aprendizado do individuo.  

 

 

5.3.3 Modelo de Walton 

 

 

 Para Walton, apresentado por Chiavenato (2004), existem oito fatores que 

afetam ao QVT: 

1. Compensação justa e adequada. Neste modelo compreende-se que os 

trabalhadores receberam sua remuneração em função do trabalho realizado. 

Também destaca se a renda recebida satisfaz as necessidades pessoais, 

econômicas desses trabalhadores e também se possui uma compatibilidade 

de salário recebido por outro trabalho.    

2. Condições de segurança e saúde no trabalho. Busca enfatizar o bem – estar 

para o trabalhador através de uma adequada jornada de trabalho em 
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proporção a função desempenhada, também as condições físicas no 

ambiente organizacional. 

3. Utilização e desenvolvimento de capacidades. Tem como objetivo oferecer 

oportunidades para o trabalhador durante sua jornada de trabalho 

possibilitando a realização de suas habilidades e conhecimentos 

profissionais.  

4. Oportunidades de crescimento contínuo e segurança. Proporcionar ao 

trabalhador o crescimento profissional e pessoal, através da valorização e 

ascensão a cargos e funções, também possibilitando o aprendizado e 

valorizando seus conhecimentos, permitindo a manutenção do emprego, 

garantindo assim sua renda.   

5. Integração social na organização. Refere-se a alguns aspectos como é o caso 

da integração entre os trabalhadores dentro do ambiente organizacional e a 

ausência de preconceitos seja de religião, sexo, cor, entre outros. 

6. Constitucionalismo. Estabelece normas, direitos e deveres aos colaboradores, 

enfatiza o respeito e a liberdade em expressar idéias ou sugestões, e um 

clima organizacional agradável. 

7. Trabalho e espaço total de vida. Este item ressalta a importância do equilíbrio 

entre o tempo dedicado ao trabalho e a relação tanto com a vida familiar 

como particular dos colaboradores, afinal grande parte do tempo é ocupado 

pelo trabalho.  

8. Relevância social da vida no trabalho. Este modelo destaca que a empresa 

deve possuir uma boa imagem diante da sociedade e de certa forma 

satisfação pessoal dos colaboradores em realizar seu trabalho na mesma. 

 

 

 

5.3.3.1 Fatores e suas respectivas dimensões: 

 

 

Quadro 3 – Fatores e Dimensões de QVT 

Fatores Dimensões 

1. Compensação justa e 1. Renda (salário) adequada ao 
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adequada trabalho 

2. Eqüidade interna (compatibilidade 

interna) 

3. Eqüidade externa (compatibilidade 

externa) 

2. Condições de segurança e 

saúde no trabalho 

4. Jornada de trabalho 

5. Ambiente físico (seguro e 

saudável) 

3. Utilização e desenvolvimento de 

capacidades 

6. Autonomia 

7. Significado da tarefa 

8. Identidade da tarefa 

9. Variedade de habilidades 

10. Retroação e retroinformação 

4. Oportunidades de crescimento 

e segurança 

11. Possibilidades de carreira 

12. Crescimento profissional  

13. Segurança do emprego 

5. Integração Social 

14. Igualdade de oportunidades 

15. Relacionamentos interpessoais e 

grupais 

16. Senso comunitário  

6. Garantias constitucionais 

17. Respeito às leis e direitos 

trabalhistas  

18. Privacidade pessoal 

19. Liberdade de expressão  

20. Normas e rotinas claras da 

organização 

7. Trabalho e espaço total de vida 
21. Papel balanceado do trabalho na 

vida pessoal 

8. Relevância social da vida no 

trabalho 

22. Imagem da empresa 

23. Responsabilidade social pelos 

produtos/serviços 

24. Responsabilidade social pelos 

empregados 

Fonte: Modelo de QVT de Walton Apud Chiavenato (2004, p. 452) 
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 As análises posteriores desta pesquisa serão baseadas principalmente no 

modelo de Walton acima descrito, podendo buscar elementos em outros modelos e 

teorias caso seja necessário. 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA REALIZADA COM OS COLABORADORES DA 

COTAPEL 

 

 

Após o recolhimento dos questionários, realizou-se o levantamento dos 

dados. Os quais serão apresentados a seguir através de gráficos, divididos em duas 

categorias: dados demográficos e dados referentes à Qualidade de Vida no 

Trabalho. 

 

 

6.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

        
Gráfico 1: Sexo dos Colaboradores      
Fonte: Pesquisadora, 2012                               

 
A Cotapel conta com 16 colaboradores no setor administrativo, sendo que, 

apenas 1 colaborador  não respondeu ao questionário. Desta forma, dos 15 

colaboradores que responderam ao questionário, 53% são do sexo masculino e 47% 

são do sexo feminino. 
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Gráfico 2: Faixa Etária      
Fonte: Pesquisadora, 2012 

 
No gráfico 2 pode-se observar a faixa etária dos colaboradores da Cotapel  

sendo que 13% possuem até 20 anos de idade, mesmo percentual dos 

colaboradores com idades entre 21 e 25 anos, 41% entre 26 e 35 anos de idade, 0% 

entre 36 e 45 anos de idade e 33% acima de 45 anos de idade. Nesse sentido, 

pode-se considerar que a maioria dos colaboradores da Cotapel são adultos jovens  

possuindo no máximo 35 anos de idade. 

 

           
Gráfico 3: Escolaridade      
Fonte: Pesquisadora, 2012          

 
O gráfico 3 apresenta o grau de escolaridade dos colaboradores da Cotapel 

onde varia entre o Ensino Fundamental Incompleto e o Ensino Superior Completo. 

Sendo que, 13% possuem Ensino Fundamental Incompleto, 27% Ensino 

Fundamental Completo, 20% Ensino Superior Incompleto, 20% Ensino Superior 

Completo e 20% possuem Ensino Superior com Pós – Graduação. 
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Gráfico 4: Setor que ocupa na empresa      
Fonte: Pesquisadora, 2012                               

 
No gráfico 4 observa-se os cargos ocupados pelos colaboradores do setor 

administrativo no qual 7% é composto por Engenheira Agrônoma, 7% Auxiliar de 

Contabilidade, 7% Gerente Financeiro, 7% Gerente Comercial, 46% Auxiliar de 

Escritório, 12% Técnico em Agropecuária, 7% Contador e 7% Balanceiro. Deste 

modo, observa-se que o cargo Auxiliar de Escritório é composto por um maior 

número de colaboradores. 

 

 

6.2 DADOS REFERENTES À QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 O questionário foi composto por questões objetivas, as quais englobaram 

temas relacionados à QVT. 

 

           
Gráfico 5: A empresa possui horários flexíveis? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                    
 



33 
 

 No gráfico 5 percebe-se que 100% dos colaboradores referiram possuir 

horários flexíveis na Cotapel.  

 

           
Gráfico 6: A empresa oferece treinamentos, qualificações ou palestras?    
Fonte: Pesquisadora, 2012                               

 
 Observa-se no gráfico 6 que 93% dos colaboradores responderam que Sim  e 

apenas 7% responderam Nem sempre, ou seja, a maioria dos colaboradores 

relataram receber  treinamentos, qualificações ou palestras oferecidos pela 

empresa. Conforme comentado anteriormente, no tópico Ambiente Organizacional 

deste trabalho, a Cotapel oferece cursos para especialização na área que o 

colaborador atua. 

 

          
Gráfico 7: As suas funções dentro da empresa estão devidamente 
estabelecidas? 
Fonte: Pesquisadora, 2012        

 
 Diante do gráfico 7  percebe-se que 53% dos colaboradores reponderam Sim 

e 47% responderam Nem sempre, não havendo respostas de todo negativas.  



34 
 

Marras citado por Diniz, Oliveira e Amaral (2009) destaca a descrição de 

cargos que é um documento escrito o qual determina o cargo a partir dos deveres, 

responsabilidades e especificaçõe. Ou seja, a descrição tem como objetivo resumir e 

padronizar as características do cargo, bem como detalha as principais exigências 

do cargo ao seu ocupante de modo que o mesmo possa realizar suas tarefas com 

eficiência e eficácia. 

 

           
Gráfico 8: Você possui autonomia para escolher a melhor forma  
para realização de seu trabalho? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                               

 
 Conforme o gráfico 8 observa-se que 60% dos colaboradores responderam 

que Sim e 40% responderam Nem Sempre referente a questão autonomia e a forma 

para realizar o trabalho.  

Conforme o modelo de QVT de Hackman e Oldhan (apud Chiavenato, 2004) 

a pessoa que é designada para executar e até mesmo comandar determinadas 

tarefas deve ter responsabilidade pessoal e habilidades técnicas suficientes, ou seja, 

não necessitar de frequentes orientações para executá-las, o que se resume na 

idéia de autonomia, sendo este um importante fator motivador.  

 



35 
 

           
Gráfico 9: A empresa proporciona oportunidades de crescimento? 
Fonte: Pesquisadora, 2012 

 
Referente a oportunidades de crescimento na empresa o gráfico 9 apresenta 

que 53% dos colaboradores responderam Sim, 7% Não e 40% Nem sempre. 

Conforme descrito na revisão bibliográfica, o modelo de Walton apresentado por 

Chiavenato (2004),  estabelece a categoria oportunidades de crescimento contínuo e 

segurança como fator que pode proporcionar ao trabalhador o crescimento 

profissional e pessoal, através da valorização e ascensão a cargos e funções, 

também possibilitando o aprendizado e valorizando seus conhecimentos. 

Na realidade estudada, constata-se uma percepção relativa quanto a este 

fator. Constatou-se que apenas um colaborador não percebe na empresa o 

interesse em proporcionar crescimento aos colaboradores, em uma parcela 

significativa (40%) afirmam que nem sempre há essa possibilidade. No entanto, a 

maioria acredita que a empresa oferece oportunidades. 

 

 
Gráfico 10: Você recebe um retorno (feedback) quanto ao seu  
desempenho no trabalho? 
Fonte: Pesquisadora, 2012 
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Percebe-se que no gráfico 10, 33% dos colaboradores responderam Sim, 

20% Não e 47% Nem sempre, em relaçao ao retorno (feedback) referente ao 

trabalho que desempenha dentro da empresa, nesse sentido, uma porcentagem 

relativamente baixa, consideram possuir retorno satisfatório. O feedback é um 

importante fator motivador, e deste modo, relacionado a qualidade de vida no 

trabalho.  

Segundo Fela Moscovici citado por Fiorelli (2009), o feedback ajuda nas 

mudanças de comportamento, bem como é uma comunicação dada a uma pessoa 

ou grupo sobre a atuação dos mesmos com demais pessoas. Também, aceitar e dar 

feedback faz parte da atividade de liderança, com o objetivo de garantir uma boa 

qualidade com a comunicação aos liderados.  

 

           
Gráfico 11: Quanto sua jornada de trabalho você está satisfeito? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                            

 
 Em relação a jornada de trabalho o gráfico 11 apresenta que 100% dos 

colaboradores demonstraram estar satisfeitos com a carga horária de trabalho 

oferecida pela empresa.  

Também na entrevista realizada com a direção da Cotapel, pôde ser 

analisado que a mesma procura cumprir de forma correta a jornada de trabalho, 

sendo que, no período da safra as horas trabalhadas a mais são pagas como horas-

extras.  
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Gráfico 12: Você sente-se satisfeito com sua Qualidade de Vida no  
Trabalho? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                               

 
 Quanto a Qualidade de Vida no Trabalho, no gráfico 12 observa-se que 87% 

dos colaboradores responderam Sim e 13% Nem Sempre, nesse sentido verifica-se 

que a maioria destes colaboradores estão satisfeitos com a QVT que possui na 

empresa Cotapel.  

Conforme Davis e Neuwstrom citado por Paiva (2006), a satisfação no 

trabalho tem relação com os sentimentos favoráveis ou desfavoráveis que os 

colaboradores vêem no seu local de trabalho. Também é importante destacar que a 

QVT avalia condições comportamentais, ambientais e organizacionais que, 

encontradas no local de trabalho, favorecem a satisfação, bem como, a melhoria do 

desempenho dos colaboradores.  

 

  
Gráfico 13: Você possui liberdade para expressar suas opiniões? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                               

 
No que se refere a oportunidade para expressar opiniões, o gráfico 13 mostra 

que 60% dos colaboradores responderam Sim e 40% Nem sempre. Nesse sentido, o 
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modelo de QVT de Walton (apud Chiavenato, 2004) citado na revisão bibliográfica 

deste trabalho, apresenta o fator Constitucionalismo o qual refere-se ao 

estabelecimento de normas, direitos e deveres aos colaboradores, enfatiza o respeito 

e a liberdade em expressar idéias ou sugestões, e um clima organizacional agradável.  

Nesse sentido havendo liberdade para expressar suas opiniões os 

colaboradores sentem-se valorizados e úteis, também novas idéias e opiniões que 

venham agregar crescimento para a empresa contribui para a melhoria da mesma. 

 

       
Gráfico 14: Quanto seu salário você considera compatível com a  
função exercida? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                               
 

 O gráfico 14 apresenta a questão entre o salário e a sua compatibilidade com 

a função exercida, onde 54% dos colaboradores responderam Sim, 13% Não e 33% 

Nem sempre.  

Conforme Silva citado por Diniz Oliveira e Amaral (2009), o plano de cargos e 

salários é uma ferramenta utilizada para estruturar cargos e salários de maneira 

justa dentro da organização. Também tem como objetivo estabelecer o equilibrio 

interno e externo através da definição de atribuições, deveres e responsabilidades 

de cada cargo e os seus níveis salariais. 



39 
 

           
Gráfico 15: Você sente orgulho pelo trabalho realizado dentro da  
empresa? 
Fonte: Pesquisadora, 2012   

 
 Conforme o gráfico 15, 100% dos colaboradores responderam Sim ou seja, 

todos sentem orgulho pelo trabalho realizado dentro da empresa. Diante deste 

resultado é possível verificar que a Cooperativa está atendendo as necessidades 

dos seus colaboradores, inclusive em relação a fatores como auto-estima 

relacionada ao trabalho.  

 

 

           
Gráfico 16: Você sente-se valorizado e reconhecido pela empresa? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                               

 
Neste gráfico 16 pode-se observar que 47% dos colaboradores responderam 

Sim, pois sentem-se valorizados e reconhecidos pela empresa e 53% responderam 

Nem sempre, ou seja, em certas situações a empresa não os reconhecem e nem 

valoriza.   

Conforme Vasconcelos (apud OLIVEIRA, et.al. 2009), a valorização do ser 

humano em seu ambiente de trabalho é de suma importância frente à necessidade 
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de viver bem dentro do mesmo, pois é nele que o trabalhador dedica grande parte 

do seu tempo. 

 

           
Gráfico 17: Você sente-se seguro no emprego quanto ao risco de 
 demissão? 
Fonte: Pesquisadora, 2012    

 
 Analisando o gráfico 17 percebe-se que 40% dos colaboradores responderam 

que Sim, portanto sentem-se seguros quanto o risco de demissão, 20% 

responderam Não e 40% responderam Nem sempre, ou seja, denotaram sentir risco 

com a demissão.               

Tal dado remete a um sentimento de segurança relativo, que não contempla a 

maioria dos colaboradores. Segundo Minicucci (2009) segurança no ambiente de 

trabalho é uma necessidade humana fundamental. Também como perspectivas 

futuras a segurança contribui para um melhor relacionamento do colaborador com a 

empresa e com seus colegas de trabalho.  

 

           
Gráfico 18: A empresa preocupa-se com a Qualidade de Vida dos 
seus colaboradores? 
Fonte: Pesquisadora, 2012                               
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 Observando o gráfico 18, 53% dos colaboradores responderam Sim, ou seja, 

concordam que a empresa preocupa-se com a QVT por outro lado 47% 

responderam Nem sempre a essa questão.   

 Conforme entrevista com o gerente comercial da cooperativa alguns 

benefícios são proporcionados aos colaboradores os quais são: 

 Convênio com farmácia (a Cotapel assume com o desconto); 

 Plano Empresarial convênio com Saúde Center Cliníca de Tapejara – RS; 

 Tap Card; 

 Unimed; 

 Exames que precisam ser feitos na cidade de Passo Fundo – RS, a 

cooperativa leva e trás o colaborador sem custo algum. 

 

           
Gráfico 19: Você sente-se satisfeito com o equilíbrio entre o tempo  
dedicado ao trabalho e a relação com a vida particular? 
Fonte: Pesquisadora, 2012      

 
 Diante do gráfico 19, 87% responderam Sim, consideram possuir equilíbrio 

entre o tempo de trabalho com relação à vida particular. Entretanto, 13% 

responderam Nem sempre.  

Muitas vezes o tempo dedicado ao trabalho, a maneira como organizá-lo bem 

e como a liberdade para determiná-lo, afeta positivamente a vida pessoal do 

funcionário. Uma adaptação que pode ser feita para minimizar esse conflito entre a 

vida pessoal e profissional é possuir horários e cargas mais flexíveis de trabalho 

(Milkovich e Boudreau, 2010), situação esta, já constatada na empresa em questão. 
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6.3 INTERPRETAÇÃO GERAL DOS DADOS 
 
 
 De acordo com os resultados obtidos pelos gráficos, constatou-se que a 

empresa foi avaliada de forma positiva nos quesitos pesquisados.  

 Quanto ao percentual de respostas que demonstram o contentamento dos 

colaboradores em relação à Qualidade de Vida no Trabalho, notou-se um índice 

elevado para a resposta Sim, representado no gráfico abaixo pela cor azul. 

 A resposta Nem Sempre, representada pela cor verde aparece nos gráficos 

6,12 e 19, portanto com pequeno percentual. Nos gráficos 7, 8, 9, 10, 13, 14,17 e 18 

observa-se uma elevação atingindo percentuais entre 30% e 50%, só ultrapassando 

esse valor no gráfico 16 aonde chega aos 53%. 

 Com relação à resposta Não, representada pela cor vermelha, temos: 

7% relativo a oportunidades de crescimento (gráfico 9). 

13% relativo a salário compatível com a função (gráfico 14). 

20% relativo ao feedback (gráfico 10). 

20% relativo ao risco de demissão (gráfico 17). 

 Como vemos, a empresa obteve avaliação positiva em âmbito geral, no 

entanto, caracterizam-se como os pontos fracos a avaliação relativa ao risco de 

demissão, ao sentimento de valorização pela empresa, e ao feedback recebido 

pelos colaboradores.  

  

 
Gráfico 20: Percentuais gerais de respostas a todos os itens. 
Fonte: Pesquisadora, 2012 
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6.4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
 
 Para garantir bons resultados, as empresas têm investido em programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho, o que vem se tornando uma das principais 

estratégias para o desenvolvimento das organizações. Deste modo, se vê a 

importância de sugerir a Cotapel algumas propostas de melhorias que poderão ser 

adotadas pela mesma.  

 Atualmente a empresa não possui um programa específico relacionado à 

QVT, porém tendo em vista que na maioria dos critérios analisados a empresa 

obteve avaliação positiva, destacam-se os pontos onde os índices de satisfação 

foram menores: aqueles relativos ao risco de demissão e ao feedback. 

 Quanto ao risco de demissão, conforme informou o gerente comercial da 

Cotapel, a rotatividade no setor administrativo é baixa, podendo avaliar que outros 

fatores como, por exemplo, o estado psicológico do trabalhador podem levá-lo a 

insegurança quanto à manutenção do seu emprego. 

 Também se constatou que o feedback deve ter uma atenção maior por parte 

da empresa, pois se o trabalhador tiver a avaliação por parte de seus superiores e 

colegas quanto a atividade por ele exercida terá a chance  de saber o que deve 

fazer para desempenhar melhor a sua função e conseqüentemente ter a certeza que 

está realizando de forma correta o seu trabalho, viabilizando um sentimento de 

segurança. 

 Pode-se considerar a hipótese de que, se melhorar o feedback, e se os 

superiores mostrarem a sua equipe de forma individual ou coletiva os pontos 

positivos e os pontos a serem melhorados, é possível obter um melhor resultado 

quanto a insegurança dos trabalhadores com o risco de demissão, sendo que cada 

um sabe o que está fazendo certo e o que pode melhorar, além disso, o trabalhador 

estará mais focado na realização das funções e menos preocupado que possa ser 

substituído por outro profissional.  

 De acordo com Booher citado por Arruda, Chrisóstomo e Sárvia (2010) para 

se efetuar um feedback eficaz deve-se levar em consideração as seguintes 

providências: tomar iniciativa, fazer perguntas certas aos funcionários certos, decifrar 

o que foi comunicado, aproveitar o conhecimento dos funcionários, manter a mente 

aberta, considerar o feedback negativo como um fator importante a ser considerado 

e não como um tormento, e aplicar feedback nas áreas reconhecidamente afetadas.  
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Conforme Heringer (apud ARRUDA, CHRISÓSTOMO E SÁRVIA, 2010) o 

feedback nos ambientes organizacionais é considerado um processo que contribui e 

estimula as mudanças de comportamento, a realização profissional e de certa forma 

a  aquisição de comportamentos mais seguros dos colaboradores dentro da 

organização. 

Por outro lado, se constatou que a Cotapel não possui uma área específica 

em Recursos Humanos. Em relação a isso, a hipótese de se ter um Departamento 

de RH também seria um fator muito importante relacionado à Qualidade de Vida no 

Trabalho. 

 Diante disso, é importante que todas as organizações façam reconhecimento 

e incentivo aos seus colaboradores, e cabe ao gerente representante da mesma, 

transmitir o feedback necessário para atingir o resultado esperado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A presente pesquisa possibilitou compreender que a Qualidade de Vida no 

Trabalho é um dos desafios no ambiente atual das organizações, e que de certa 

forma influencia diretamente na execução de metas e nos resultados da empresa. 

 Mesmo não tendo uma estratégia específica para a promoção da Qualidade 

de Vida no Trabalho, identificou-se através da pesquisa realizada com os 

colaboradores do Setor Administrativo da Cotapel que a mesma vem se 

empenhando em relação à QVT, pois em análise geral apresentou níveis de 

satisfação positivo frente ao questionário aplicado. 

 Por outro lado, alguns aspectos não foram bem avaliados pelos 

colaboradores podendo destacar: a oportunidade de crescimento, salário compatível 

com a função, feedback e o risco de demissão. Dessa forma, percebeu-se a 

importância de sugerir para a Cotapel algumas propostas de melhorias que a 

mesma poderá adotar dentro do Setor Administrativo, com o intuito de promover a 

qualidade de vida dos seus colaboradores. 

 Diante das incessantes mudanças que vem ocorrendo dentro do ambiente 

organizacional em virtude da competitividade no mercado de trabalho, a 

preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho passou a ter maior importância 

dentro das organizações, e através das teorias estudas nesta pesquisa constatou-se 

que a QVT contribui para a busca do equilíbrio psíquico, físico e mental dos 

colaboradores, sendo uma via para alcançar o bem-estar durante o desempenho 

das funções bem como para ampliar o grau de satisfação dos mesmos em relação 

ao local de trabalho. 

 Com isso, cabe ao gestor o desafio de compreender a necessidade real de 

cada colaborador bem como estimular o envolvimento e comprometimento dos 

mesmos para se chegar a uma melhor Qualidade de Vida no Trabalho. Dessa forma, 

pode-se concluir que a idéia central de um programa de QVT é constatar fatores que 
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venham intervir na satisfação dos colaboradores durante a realização de seu 

trabalho, e sempre que possível, torná-los mais favoráveis.  
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APÊNDICE 
 

 
QUESTIONÁRIO - COLABORADORES 

 DA EMPRESA COTAPEL 

 

Idade:    

Sexo:      

Cargo:     

 

Formação:  

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo  
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Superior Incompleto 
(   ) Ensino Superior Completo 
(   ) Outro (Citar)__________________________ 
 
Responda:  

1- A empresa possui horários flexíveis? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
2- A empresa oferece treinamentos, qualificações ou palestras? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
3- As suas funções dentro da empresa estão devidamente estabelecidas? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
4- Você possui autonomia para escolher a melhor forma para realização de seu 

trabalho? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
5- A empresa proporciona oportunidades de crescimento? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 



50 
 

 
6- Você recebe um retorno (feedback) quanto ao seu desempenho no trabalho? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

7- Quanto sua jornada de trabalho você está satisfeito? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
8- Você sente-se satisfeito com sua Qualidade de Vida no Trabalho? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
9- Você possui liberdade para expressar suas opiniões? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
10- Quanto seu salário você considera compatível com a função exercida? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
11- Você sente orgulho pelo trabalho realizado dentro da empresa? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
12- Você sente-se valorizado e reconhecido pela empresa? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
13- Você sente – se seguro no emprego, quanto ao risco de demissão? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
14- A empresa preocupa-se com a Qualidade de Vida dos seus colaboradores? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 

 
15-  Você sente-se satisfeito com o equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho 

e a relação com a vida particular? 

(    )Sim (     )Não (     )Nem Sempre 


