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RESUMO 

 

 
A fundamentação teórica do presente estudo parte da constatação de que o trabalho ocupa um 
espaço importante na vida do homem, de modo que a maioria das pessoas trabalha e passa 
grande parte do seu tempo dentro das organizações. Verifica -se, contudo, que a relação do 
homem com o trabalho está se tornando crescentemente conflituosa, uma vez que 
trabalhadores passaram a reclamar de rotinas do trabalho, stress, subutilização de 
potencialidades e condições inadequadas de trabalho, o que pode ser ilustrado pela via de 
estudos realizados por Dejours (1994). Nesse sentido, como contribuição para os estudos de 
qualidade de vida no trabalho (QVT), a pesquisa aqui desenvolvida objetivou caracterizar a 
qualidade de vida no trabalho dos servidores públicos estaduais lotados na EMATER -RN, 
tomando como referência um instrumento de pesquisa sintetizado a partir da litera tura 
acadêmica típica do tema. A síntese de um instrumento mais amplo é uma necessidade, até 
então, não atendida pela literatura que trata sobre o tema, mas já percebida por alguns estudos 
como os de Moraes et al (1990); Rodrigues (1989); Siqueira e Coleta  (1989); Moraes et al 
(1992); Carvalho e Souza (2003); El-Aouar e Souza (2003) e Mourão, Kilimnick e Fernandes 
(2005); Adorno, Marques e Borges (2005) dentre outros. Tais estudos salientam pontos fracos 
dos modelos existentes na literatura de QVT, assim co mo recomendam a elaboração de um 
modelo que seja mais flexível, que contemple características culturais brasileiras e que agrupe 
ou contemple todas as variáveis trabalhadas nos principais modelos já existentes. Para o 
alcance de tal objetivo a metodologia adotada caracterizou-se por se tratar de um estudo de 
caso de natureza quali -quantitativa, exploratório -descritiva, que utilizou questionários e 
observações como fontes de evidências. Essas evidências foram tratadas, principalmente, 
através do pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science), no qual a principal 
técnica de análise multivariada utilizada foi a análise fatorial exploratória. Em termos de 
resultados alcançados, foi verificado o agrupamento dos indicadores de qualidade de vida n o 
trabalho em 11 fatores quais sejam: Execução do trabalho, Auto -realização, Eqüidade no 
trabalho, Relação com a organização, Organização do trabalho, Adequação da remuneração, 
Relação chefe-subordinado, Efetividade da comunicação e da aprendizagem, Relação trabalho 
e vida pessoal, Participação e Efetividade dos processos de trabalho. Quanto à caracterização 
da qualidade de vida no trabalho da organização, ficou claro que, à medida que a avaliação da 
satisfação com a QVT na organização caminha, de fatores intrínsecos para fatores extrínsecos, 
esse nível de satisfação vai diminuindo o que aponta para a relevância de se trabalharem tais 
fatores extrínsecos na instituição. Em resumo, pelo conjunto de dados obtidos, é possível 
concluir que à organização a qual se vinculam os profissionais integrantes do presente estudo 
tem oferecido, de forma significativa, um conjunto de variáveis referentes à qualidade de vida 
no trabalho do indivíduo. 
 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Modelos de QVT; Estado da Arte em QVT. 
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ABSTRACT 

 

 

The theoretical recital of the present study it is initiated of the evidence that the work occupies 
an important space in the man’s life in way that the majority of the people works and passes 
great part of its time inside organizati ons. However, it is verified that the relation between 
man and work is becoming increasingly disagreement a time that the employees had started to 
complain work’s routines, stress, not use all their potential and inadequate work’s conditions. 
It can be observed by the way of Dejours’ (1994) studies. Thus, as contribution for the quality 
of work life’s (QWL) studies the research developed here objectified to characterize the 
public employees’ quality of work life at EMATER -RN taking as reference an instrumen t of 
research synthesized from the typical academic literature of the subject. The synthesis of an 
ampler instrument is a necessity not taken care to the literature that treats on the subject but 
already perceived by some studies like Moraes et al (1990); Rodrigues (1989); Siqueira & 
Coleta (1989); Moraes et al (1992); Carvalho & Souza (2003); El -Aouar & Souza (2003) and 
Mourão, Kilimnick & Fernandes (2005); Adorno, Marques & Borges (2005) amongst others. 
These studies point out weak points of the existing models in the QWL’s literature, as well as 
they recommend the elaboration of a model more flexible, that contemplates Brazilian cultural 
characteristics, and that contemplates the entire variable studied in the main existing models. 
For reach this objectiv e the adopted methodology was characterized as a case study with 
collected data in qualitative and quantitative way. Questionnaires and comments had been 
used as sources of evidences. These evidences had been tabulated through of statistical 
package SPSS ( Statistical Package for Social Science), in which the main technique of 
multivariate analysis used were the factorial analysis. As for the gotten results, it was verified 
the grouping of the quality of work life’s indicators in 11 factors which are: Work’s  
execution, Individual accomplishment, Work’s equity, Relation individual and organization, 
Work’s organization, Adequacy of the remuneration, Relation between head and subordinate, 
Effectiveness of the communication and the learning, Relation between work  and personal 
life, Participation and Effectiveness of the work processes. Whatever to the characterization 
of the EMATER -RN’s quality of work life it was clearly that to the measure that the 
satisfaction’s evaluation with the QWL in the organization walks  to intrinsic factors for 
extrinsic factors this level of satisfaction goes diminishing what points to the importance to 
improve these extrinsic factors in the institution. In summary it is possible to conclude that the 
organization studied has offered a s ignificant set of referring variable to the quality of work 
life of the individual. 
 
Keywords: Quality of Work Life; Models of QWL; Art’s State in QWL. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A extensão rural atua no Brasil há pouco mais de cinqüenta anos e, desde o seu início, 

tem como princípio o atendimento aos pequenos e médios agricultores, suas famílias e 

organizações representativas tais como: associações, cooperativas, conselhos etc. No Rio 

Grande do Norte o serviço oficial de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) surgiu em 

1955, através da ANCAR (Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural), tendo 

como municípios pioneiros Currais Novos, Santa Cruz, São P aulo do Potengi e São Tomé, 

atuando sob uma coordenação regional sediada em Recife-PE.  

Em 1963, a Extensão Rural no Rio Grande do Norte contava com dez escritórios 

locais, 14 funcionários técnicos e 16 administrativos, que eram coordenados no nível nacional 

pela ABCAR (Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural), entidade que existiu até 

1974. A partir desse ano o Sistema de Extensão Rural, com abrangência nacional, tomou um 

novo e decisivo rumo. Foi extinta a ABCAR e criada a EMBRATER (Empresa B rasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural). No nível estadual deixou de existir a ANCAR para ser 

criada a EMATER-RN (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do 

Norte), entidade pública de direito privado e vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado. 

Em meados da década de 1980, com a implantação de um novo modelo de reforma 

administrativa calcada na ideologia neoliberal do “Estado Mínimo”, iniciou -se um processo 

de desarticulação do serviço de extensão rural, consolidando -se em 1990 com o governo 

Collor, comprometendo a qualidade da política de ATER em todas as entidades da Federação. 

Tal desmonte leva à extinção da EMBRATER, e a EMATER -RN transforma-se em autarquia 

estadual, através da lei Nº. 6.486, de 5 de outubro de 199 3, passando a se chamar Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte. Vinculado à Secretaria de 

Agricultura do Estado, o Instituto tinha competência para executar a política de assistência 

técnica e extensão rural no Estado, des empenhando atividades voltadas para agricultura, 

pecuária, saúde e agroindústria; no entanto, em virtude da presença já consolidada da marca 

“EMATER” entre os agricultores familiares optou -se pela permanência da mesma, agora 

utilizada como “nome fantasia” para a Instituição.  

Atualmente a EMATER -RN conta com um quadro funcional de 570 servidores, 

atuando em aproximadamente 90% dos municípios do Estado. A instituição está estruturada 

em dez escritórios regionais (Pau dos ferros, Umarizal, Mossoró, Assu, Caicó, Currais Novos, 

Santa Cruz, São José do Mipibu, São Paulo do Potengi e João Câmara) e mais o escritório 
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central em Natal, além dos escritórios locais espalhados em 162, dos 167 municípios do 

Estado.   

As modificações no âmago da instituição, aliadas às p olíticas de gestão pública no 

Estado, trouxeram empecilhos à qualidade de vida no trabalho, tais como, problemas de saúde 

ocupacional, absenteísmo, baixa produtividade, isolamento social, falhas na comunicação 

organizacional, insatisfação e sofrimento no trabalho. 

Essa questão tem chamado a atenção dos gestores modernos, cientes do fato de que os 

trabalhadores precisam de um mínimo de qualidade de vida para que possam desempenhar 

satisfatoriamente suas tarefas e atingir os objetivos organizacionais. 

Por essa razão, o tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem destaque na 

literatura, sendo cada vez mais discutido e considerado como objeto de pesquisas. Percebe-se, 

aqui, que não se trata de uma responsabilidade apenas das empresas, mas de todo o siste ma 

constituído pela sociedade e pelo setor público, em particular. 

Dentro da esfera pública estadual a EMATER -RN serviu, através do ato 

administrativo publicado no Diário Oficial do Estado, nº 10.589, de 04 de outubro de 2003, de 

laboratório a ser utilizad o por um Grupo de Trabalho, formado por profissionais de várias 

secretarias do Estado, com a finalidade de desenvolver um projeto piloto de qualidade de vida 

e promoção à saúde no trabalho na organização para que, depois, pudesse ser replicado no 

âmbito es tadual. Desde então, a organização vem desenvolvendo iniciativas buscando 

oferecer ao conjunto de seus servidores um leque de benefícios e projetos nas áreas de saúde, 

segurança no trabalho, integração, qualificação e responsabilidade social, que visam à 

promoção do bem-estar físico e mental, pela via do equilíbrio entre expectativas profissionais, 

grupais e pessoais. 

Para se chegar a tais pressupostos um caminho anterior foi percorrido por um Grupo 

de Trabalho para se saber qual a visão dos servidores da E MATER-RN acerca da qualidade 

de vida no trabalho, individualmente pensada e vivida.  

Foi, então, realizado um estudo que teve como objetivo principal levantar informações 

do quadro funcional da Instituição quanto a aspectos biopsicossociais, fornecendo sub sídios 

para a proposição de ações que, postas em prática, estimulariam a auto -estima, a motivação e 

a melhora das condições gerais de saúde no trabalho, entre outros benefícios.  

Assim é que, primariamente, foi percebida por um grupo de servidores da própr ia 

organização a situação de trabalho que apresentava carências na qualidade, isto é, a 

problematização do quadro vigente. Feito isso, se partiu para a sensibilização dos Diretores, 

apontando para o arranjo crítico que tomava o ambiente laboral do órgão.  
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A formação de uma equipe multidisciplinar foi o terceiro passo. Foi realizado, então, 

um estudo piloto que serviu de alicerce para uma posterior pesquisa/diagnóstico. A partir do 

diagnóstico da QVT na EMATER, foram realizados seminários participativos em t odos os 

escritórios regionais da organização. Por fim, foram elaboradas propostas de ações e 

preparados os projetos de atuação. A equipe multidisciplinar era inicialmente formada por 

profissionais de Medicina no Trabalho (01), Psicologia (01), Sociologia ( 03), Assistência 

Social (02), Engenharia Agrônoma (01), Nutrição (01), Economia (01) e Estatística (01).  

Das discussões técnicas foi elaborado um ensaio piloto junto a um grupo de 50 

servidores selecionados de tal forma que representasse, aproximadamente,  a diversidade das 

características individuais e profissionais do universo de servidores da Instituição. Neste 

sentido, a amostra contemplava diferenciação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, nível 

salarial, função e lotação. No ensaio piloto cada co mponente da amostra respondeu a 13 

perguntas abertas referentes à percepção acerca da qualidade de vida no trabalho.  

Em seguida, as respostas colhidas nas entrevistas passaram por um processo de 

sistematização que consistiu em organizar e agrupar as respo stas de acordo com o que 

apresentavam em comum nos seus conteúdos. Depois, foi feita a consolidação das respostas 

comuns com a respectiva contagem (freqüência). Com o conhecimento das freqüências foi 

procedida uma síntese das respostas que se apresentaram com as maiores freqüências. Com a 

obtenção dessa síntese vieram questões psicossociais que compuseram o instrumento utilizado 

em um segundo momento. 

Esse novo instrumento de pesquisa contemplou três blocos de informações: a) dados 

pessoais; b) vida e traba lho e c) hábitos de vida e saúde. Cada um desses blocos temáticos 

apresentava uma quantidade de questões que respondiam ao objetivo pré -estabelecido, 

formando 72 questões, no total. 

A partir do processamento das informações coletadas nessa segunda fase do estudo, 

elaborou-se o diagnóstico que foi exposto em seminários regionais participativos nos quais 

foram trabalhadas a sensibilização dos servidores, a priorização de respostas às principais 

carências da organização e a escolha de sujeitos para atuar como articuladores nas unidades 

regionais do órgão.  

Os resultados enfatizaram a melhora da estrutura física dos prédios da organização e 

dos equipamentos de trabalho e elaboração de estrutura para o desenvolvimento do plano de 

cargos e salários e de um program a de educação continuada de seus servidores. Igualmente 

apontavam para a carência de atividades de esporte e lazer; de ações de terapia ocupacional e 

de programas de saúde preventiva. Estava, assim, construída a base informacional de 
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conhecimentos para identificação das linhas gerais de ações a serem trabalhadas no âmbito da 

EMATER-RN. 

Em 2005, após dois anos de atuação, o Grupo de Trabalho chegou ao final de sua 

missão ao entregar para o Governo do Estado um documento contendo ações gerais 

desenvolvidas no  período, sob a forma de projetos de orçamento familiar, intervenção e 

prevenção do alcoolismo e estresse, formação de grupos artísticos e culturais, combate a 

doenças cardiovasculares e promoção da segurança no trabalho. O documento continha, 

ainda, as pr incipais dificuldades encontradas no desenvolvimento das ações de qualidade de 

vida e as propostas/recomendações para a implantação de programas de qualidade de vida nos 

demais órgãos do Estado. 

A partir da entrega desse documento, foi contratada uma consu ltoria a nível estadual a 

qual tinha por objetivo unificar o entendimento relativo à gestão da qualidade de vida no 

trabalho.  O grupo de servidores da EMATER, engajado nos trabalhos de melhoria da QVT na 

Instituição, participou ativamente dos desdobramentos dessa consultoria.  

Essa consultoria permitiu que, em 20 de outubro de 2005, fosse institucionalizado no 

âmbito da EMATER-RN, o Programa de Qualidade de Vida e Promoção à Saúde no Trabalho 

(PQVPST), subordinado à Diretoria Técnica da Instituição sob res ponsabilidade do Diretor 

Técnico e de um médico do trabalho, duas assistentes sociais, três educadores físicos, uma 

enfermeira do trabalho, um auxiliar administrativo, uma psicóloga e um assessor em assuntos 

de qualidade de vida no trabalho.   

A EMATER-RN passou a se questionar sobre a efetividade das ações desenvolvidas 

referentes à qualidade de vida no trabalho, levando em consideração, principalmente, se o 

nível de QVT de seus servidores seria compatível com a amplitude do trabalho da 

organização, pois n os últimos anos tem aumentado consideravelmente o número de 

agricultores atendidos pela instituição (em 2003 foram 30.000 famílias de agricultores; em 

2004 foram 70.000; em 2005, 100.000 famílias e em 2006, a perspectiva é atender a 110.000 

famílias de agricultores).  

Foi questionado se a missão institucional (contribuir para a promoção do agronegócio 

e do bem -estar da sociedade, com foco na agricultura familiar, através do serviço de 

assistência técnica e extensão rural pública com qualidade, para o desenv olvimento 

sustentável) era acompanhada de um adequado padrão em Qualidade de Vida no Trabalho, 

uma vez que “não se pode esperar qualidade no desempenho de pessoas que carecem de 

qualidade em seu próprio trabalho” (FERNANDES, 1996, p. 45). 
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O presente trabal ho pretende explorar, pois, temas dessa inovação social, em 

consonância com a percepção dos servidores públicos estaduais acerca da qualidade de vida 

no trabalho, tendo como objeto de estudo a EMATER -RN, partindo do seguinte 

questionamento: Como se caracte riza a qualidade de vida no trabalho dos funcionários 

da EMATER -RN após a implantação de um Programa de qualidade de vida no 

trabalho? 

 

 

Justificativa do estudo 

 

 

Com base no problema de pesquisa apresentado, o presente estudo explora a qualidade 

de vida no trabalho, no setor público do Rio Grande do Norte, tomando como suporte prático 

o caso da EMATER-RN.  

Como contribuição para os estudos de QVT, o presente trabal ho pretende elaborar um 

instrumento de pesquisa que trate da qualidade de vida no trabalho de maneira mais global, de 

forma a utilizar, para isso, os principais modelos da literatura clássica e brasileira. 

Necessidade, até então, não atendida pela literatu ra que trata sobre o tema, mas já percebida 

por alguns estudos como os de Moraes et al (1990); Rodrigues (1989); Siqueira e Coleta 

(1989); Moraes et al (1992); Carvalho e Souza (2003); El -Aouar e Souza (2003) e Mourão, 

Kilimnik e Fernandes (2005); Adorno, Marques e Borges (2005) dentre outros. Tais estudos 

salientam pontos fracos dos modelos existentes na literatura de QVT, assim como 

recomendam um modelo que seja mais flexível, que contemple características culturais 

brasileiras e que agrupe ou contemple t odos os pontos trabalhados em alguns modelos já 

existentes.  

Para este trabalho almeja -se, assim, agregar conteúdo a um tema que, embora 

ricamente explorado, ainda carece de estudos mais profundos sobre o tema, uma vez que, de 

acordo com Kilimnik, Moraes e  Ramos (1994) as pesquisas sobre este assunto ainda se 

encontram em estágio intermediário, carecendo de um aprofundamento que busque extrair de 

tudo o que vem sendo publicado sobre ele (Apêndice A) algo diferente. Diante disso, o 

presente estudo é levado, também, a fazer um levantamento sobre as características dos 

trabalhos publicados sobre a QVT nos principais periódicos da área no Brasil. 

A escolha do tema também se justifica pelo interesse da Diretoria da Instituição na 

realização da pesquisa. Acredita-se que, a partir da mesma, possam ser revistas algumas ações 
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do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da Instituição, assim como desenvolvidas 

outras em direção ao alcance de uma adequada qualidade de vida dos servidores da referida 

instituição.  

Assim, proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da organização, 

com vistas à melhoria do ambiente institucional, propiciando um aumento da satisfação 

interna e possibilitando aos servidores o alcance de uma maior motivação e melhor qualidad e 

de vida em seu trabalho, é outro ponto a justificar o presente trabalho. 

Além disso, o estudo poderá oferecer à Instituição arcabouço teórico para a busca da 

qualidade no serviço desempenhado por seus profissionais e, conseqüentemente, se aproximar 

do alcance de sua missão institucional, anteriormente citada, reafirmando o fato de que, no 

mundo contemporâneo, emergem novas relações entre trabalho e qualidade de vida, sendo 

essa última, de acordo com Quirino e Xavier (1987), o principal motivador para a re alização 

do ator profissional e, conseqüentemente, um fator essencial para elevar a produtividade da 

vida laboral.   

 Por último, vale destacar a facilidade de acesso às informações e a afinidade para com 

o ambiente a ser estudado, visto que o proponente j á prestou serviços para o PQVT da 

organização, momento que determinou a escolha do tema da presente dissertação. Há 

identidade do mestrando com temas da área de recursos humanos, tendo em vista que o 

mesmo atuou três anos como bolsista de Iniciação Científ ica, sendo dois deles dedicados a 

pesquisas na gestão de pessoas.  

 

 

Objetivo Geral 

 

 
Caracterizar a qualidade de vida no trabalho dos funcionários da EMATER -RN, 

tomando como referência um instrumento de pesquisa sintetizado a partir da literatura 

acadêmica típica do tema. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

a) Analisar a qualidade de vida no trabalho da EMATER -RN, tomando como 
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referencia as dimensões latentes encontradas pelo estudo; 

b) identificar variáveis de qualidade de vida no trabalho que se apresentam críticas no 

ambiente institucional da EMATER-RN; 

c) identificar variáveis de qualidade de vida no trabalho que se apresentam favoráveis 

à qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

d) caracterizar o perfil do profissional da organização estudada quanto ao sexo, 

estado civil, idade, escolaridade, renda familiar, cargo, tempo  de trabalho na instituição, 

tempo de trabalho no cargo e escritório de lotação. 
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1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 

Este capítulo aborda a origem do construto ‘Qualidade de Vida no Trabalho’ (QVT), 

trazendo definições e principais abordagens teóricas relativas ao tema. Objetiva, dessa forma, 

traçar parâmetros que fundamentem a coleta de dados e sua análise, dentro de um suporte 

teórico condizente com o objetivo deste trabalho.  

Esta fundamentação teórica parte da constatação de que o trabalho ocupa um espaço 

importante na vida do homem, de modo que a maioria das pessoas trabalha e passa grande 

parte do seu tempo dentro das organizações. Contudo, verifica -se que a relação do homem 

com o trabalho está se torn ando crescentemente conflituosa, uma vez que trabalhadores 

passam a reclamar de rotinas do trabalho, stress, subutilização de potencialidades e condições 

inadequadas de trabalho, o que pode ser ilustrado pela via de estudos realizados por Dejours  

et al (1994).  

Araújo (1997) afirma que problemas psicossociais se manifestam pelo aumento do 

absenteísmo, da rotatividade, da queda da produtividade, do maior número de greves, entre 

outros fatores, o que acaba trazendo conseqüências significativas à saúde mental  e física do 

trabalhador e, direta ou indiretamente, para o produto final da organização em que o mesmo 

está inserido, reduzindo a satisfação do cliente externo. 

Como desdobramento dessa problemática surge, no campo das organizações, projetos 

e experiências de humanização do trabalho. Por este motivo o tema Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) tem destaque na literatura especializada, relacionando valores humanísticos 

que vinham sendo negligenciados pelas organizações. 

Já para Walton, (1973), o foco central de investigação desse recorte científico visa ao 

questionamento das formas a serem adotadas para que os cargos se mostrem mais produtivos 

e satisfatórios, com vantagem para as pessoas e organizações, fazendo com que a tecnologia 

de QVT seja utilizada como forma de promover, nas organizações, uma renovação em suas 

formas de organização do trabalho, com vistas a elevar o nível de satisfação do pessoal, 

elevando, também, a produtividade das mesmas, como resultado de uma maior participação 

dos funcionários nos processos relacionados ao seu trabalho. São essas formulações, ao nível 

do trabalho em si, que constituem o objetivo principal das ações relativas a QVT, visando 

garantir maior eficácia e produtividade e, ao mesmo tempo, o atendimento às necessidades 

básicas dos trabalhadores. 
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É evidente, contudo, que nem todos os problemas de produtividade das empresas e 

que nem todo tipo de insatisfação do empregado, em qualquer nível, pode ser resolvido pela 

‘Qualidade de Vida no Trabalho’. Entretanto, sua aplicação cond uz a melhores desempenhos, 

menores desperdícios e custos reduzidos (FENANDES, 1996). 

 

 
1.1 MODELOS DE QVT: ELEMENTOS PARA UMA SÍNTESE 

 

 

Pode-se, portanto, considerar que, somente a partir da década de 1960 as preocupações 

com a QVT tomaram impulso, com ênfase entre os anos de 1969 a 1974, influenciada pela 

inquietação da sociedade norte-americana com os efeitos do emprego na saúde e no bem-estar 

geral dos trabalhadores (NADLER e LAWLER, 1983). Logo depois o tema começa a entrar 

em declínio, em virtude da crise energética e a alta da inflação que atingiu os países do 

ocidente, em particular os EUA, fazendo com que as empresas passassem a buscar apenas 

uma forma de sobrevivência, deixando os interesses dos funcionários em segundo plan o (SÁ, 

2000). 

De 1979 até os dias atuais a QVT estava sendo, pela segunda vez, motivo de interesse. 

Mais precisamente na década de 80, os estudos relacionados a esse tema ressurgiram, 

motivados, principalmente, pelo sucesso econômico japonês. Os japoneses utilizavam 

técnicas gerenciais voltadas para o aumento da competitividade internacional, levando os 

estudiosos a investigarem esse novo estilo de administração.  

Desde que o termo ‘Qualidade de Vida no Trabalho’ surgiu, entretanto, tem havido 

uma certa con fusão sobre seu significado (NADLER e LAWLER, 1983). A primeira 

definição nasceu durante o período de 1959 a 1972, quando a QVT era vista como uma 

variável, tendo como foco os resultados individuais. Entre 1969 e 1974, surgiu uma segunda 

definição que trat ava a QVT como uma abordagem e, assim como na primeira definição, 

possuía como foco os resultados, dessa vez com ênfase no indivíduo e na organização. 

Durante o mesmo período, despontou ainda uma terceira definição, apontando a QVT como 

um método que visav a melhorar o ambiente de trabalho, tornando -o mais produtivo e 

satisfatório. O final da década de 70 desponta, também, como período de surgimento de uma 

quarta definição da QVT, que a enxergava como um movimento, e despendia esforço no 

sentido de diferenciar a QVT de outras abordagens. No final dos anos 70 e início da década de 

80 renovou-se o interesse em QVT, fazendo surgir uma quinta definição. Neste período a 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.13.



21                                                                                                                                                
    

qualidade de vida no trabalho significava praticamente tudo o que era feito na área de recursos 

humanos. Por causa disto foram criadas expectativas em torno da definição da QVT, que pode 

acabar comprometendo tal constructo. 

As conceituações diversas sobre QVT exigem esforços no sentido de aprofundar a 

revisão da literatura, para esclarecer o conceito, visto que não se pode trabalhar com algo que 

não se sabe exatamente do que se trata (ARAÚJO, 1997).  

 

 

1.1.1 Aferição de conceitos 

 
 
 Conforme Sá (2000), a evoluçã o dos processos de trabalho nas organizações, mostra 

que o significado do termo Qualidade de Vida no Trabalho vem evoluindo. À medida que se 

desenvolvem pesquisas relacionadas ao tema, são introduzidas mudanças, apresentando novas 

visões e perspectivas sobre o mesmo.  

 Verificando a literatura é possível constatar que o significado de QVT ainda não 

apresenta uma definição clara e envolve diversos programas que consideram, tanto a 

perspectiva do trabalhador, quanto a humanização do trabalho e a busca de maio r 

competitividade das organizações no contexto global. 

 Ao se resgatar o significado de QVT, constata -se que diferentes enfoques podem ser 

encontrados, principalmente ao considerar os diferentes campos de atuação do pesquisador, 

que levam ao entendimento c onforme sua corrente de atuação e pensamento; contudo, a 

maioria converge para um ponto em comum à qualidade de vida no trabalho: busca conciliar 

interesses entre indivíduos e organizações.  

 Vários autores voltados para estudos do comportamento organizaci onal, promoção da 

saúde, patologia do trabalho e, mais recentemente, programas de qualidade total, como os 

citados no quadro a seguir, têm -se dedicado ao exame da qualidade de vida no trabalho. De 

forma geral, observam -se conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT, com os 

seguintes enfoques: (a) grau de satisfação da pessoa com a empresa; (b) condições ambientais 

gerais; (c) promoção da saúde. Ao revisar a bibliografia, foram selecionados no Quadro a 

seguir alguns desses conceitos (LIMONGI-FRANÇA, 1996). 
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continua 

 
Autor Definição Ênfase 
Walton, 1973  Atendimento de necessidades e aspirações 

humanas, calcado na idéia de humanização e 
responsabilidade social da empresa. 

Humanização e 
responsabilidade social, com 
foco no poder da empresa. 

Davis e Cherns, 
1975 

Existência de algumas condições e práticas 
organizacionais ou como os efeitos das 
condições de trabalho interferem sobre o 
bem-estar dos indivíduos. 

Eficiência organizacional e a 
adequação e competência do 
trabalhador ao sistema 
organizacional. 

Hackman e 
Suttle, 1977 

Descreve o quanto as pessoas na organização 
estão aptas a satisfazer suas necessidades 
pessoais importantes, através de suas 
experiências de trabalho e de vida na 
organização. 

Dimensões básicas da tarefa. 

Lippitt, 1978 Oportunidade para o indivíduo satisfazer a 
grande variedade de necessidades pessoais. 

Trabalho, crescimento 
pessoal, tarefas completas, 
sistemas abertos. 

Ginzberg et al, 
1979 

Experiências de humanização do trabalho sob 
dois aspectos: reestruturação do emprego e 
grupos semi-autônomos. 

Posto individual de trabalho e 
processo decisório. 

Guest, 1979 Um processo pelo qual uma organização 
tenta revelar o potencial criativo de seu 
pessoal, envolvendo-os em decisões que 
afetam suas vidas no trabalho. 

Melhora da produtividade e 
eficiência, assim como auto-
realização e auto-
engrandecimento. 

Westley, 1979 Esforços voltados para a humanização do 
trabalho, buscando solucionar problemas 
gerados pela própria natureza das 
organizações produtivas. 

Forma de pensamento 
envolvendo pessoas, trabalho 
e organização. 

Werther e Davis, 
1983 

Esforços para melhorar a qualidade de vida, 
procurando tornar os cargos mais produtivos 
e satisfatórios. 

Valorização dos cargos, 
mediante análise de elementos 
organizacionais, ambientais e 
comportamentais.  

Nadler e Lawler, 
1983 

Maneira de pensar a respeito das pessoas, 
participação na resolução de problemas, 
enriquecimento do trabalho, melhoria no 
ambiente de trabalho. 

Visão humanista no ambiente 
de trabalho. 

Belanger, 
Bergeron e Petit, 
1983 

Aplicação concreta de uma filosofia 
humanista pela introdução de métodos 
participativos. 

Mudança e participação 
com foco sócio-técnico. 

Huse e 
Cummings, 1985 

Preocupação com o bem-estar do trabalhador 
e com a eficácia organizacional; e a 
participação dos trabalhadores nas decisões e 
problemas do trabalho. 

Valorização dos cargos. 

Moraes et al, 
1989 

Resultante de dimensões básicas da tarefa, 
capaz de reproduzir determinados estados 
psicológicos. 

Dimensões básicas da tarefa. 

Vieira e 
Hanashiro, 1990 

Melhoria nas condições de trabalho, 
envolvendo variáveis comportamentais, 
ambientais e organizacionais.  

Humanização do trabalho e de 
amenizar os conflitos entre o 
capital e o trabalho. 

Bowditch e 
Buono, 1992 
 

Existe quando os membros de uma 
organização são capazes de satisfazer 
necessidades pessoais importantes através de 
sua vivência na mesma. 
 

Condições de vida e cargos 
mais satisfatórios. 

 

continua 
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continua 
continua 

(conclusão) 

Autor Definição Ênfase 
Rodrigues, 1994 Facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao 

trabalhador na execução de sua tarefa. 
Condições de vida e cargos 
mais satisfatórios. 

Oliveira, 1995 Ter qualidade de vida é ter a excelência da 
vida que se deseja e deve ser vivida. 

Visão humanista. 

Camacho, 1995 Classificação de programas: orientação 
familiar, saúde, ambiente, contato e convívio, 
evolução/desenvolvimento, cultura e 
desligamento. 

Foco motivacional: 
sobrevivência com dignidade, 
participação, auto-realização e 
perspectiva de futuro. 

Kanaane, 1995 Interação entre conjuntos de fatores 
individuais (dentre outros, as necessidades, 
os impulsos, as expectativas, os desejos e os 
valores) e situacionais (entre eles a 
tecnologia, os fluxos de trabalho, os sistemas 
de recompensa, as condições econômicas e 
políticas e a organização do trabalho). 

Visão holística. 

Davis e 
Newstrom, 1996 

Condições favoráveis ou desfavoráveis de 
um ambiente de trabalho para seus 
empregados. 

Visão humanista no ambiente 
de trabalho. 

Fernandes, 1996 A gestão dinâmica e contingencial de fatores 
físicos, tecnológicos e sócio-psicológicos que 
afetam a cultura e renovam o clima 
organizacional. 

Bem-estar do trabalhador e na 
produtividade das empresas. 

Burigo, 1997 Busca para humanizar as relações de trabalho 
na organização, mantendo uma relação 
estreita com a produtividade e principalmente 
com a satisfação do trabalhador no seu 
ambiente de trabalho. 

Visão humanista no ambiente 
de trabalho. 

Bom-Sucesso, 
1998 

Tem início na escolha da profissão, envolve a 
cultura organizacional na qual o indivíduo 
está inserido e também a infra-estrutura 
familiar. Destaca ainda na sua tentativa de 
definição a questão das relações 
interpessoais, os conflitos e o relacionamento 
em equipe e a auto-estima. 

Visão holística. 

Albuquerque e 
Limongi-França, 
1998 
 

Conjunto de ações de uma empresa 
que envolve diagnóstico e implantação de 
melhorias e inovações gerenciais, 
tecnológicas e estruturais, dentro e fora do 
ambiente de trabalho, visando propiciar 
condições plenas de desenvolvimento 
humano na realização do seu ofício. 

Condições de vida e cargos 
mais satisfatórios. 

Goulart e 
Sampaio, 1998 

Intervenção na organização e no processo de 
trabalho e não somente o cumprimento de 
leis ou discussão de direitos dos 
trabalhadores. Trata-se de interferir nos 
processos mentais e nos padrões culturais das 
organizações a ponto de transformar a cultura 
organizacional. 

Visão holística. 

Quadro 1 - Conceitos em Qualidade de Vida no Trabalho 
Fonte: Atualizado a partir de Limongi-França (1996, p. 10-11). 
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Observa-se, com base nas informações apresentadas, que no processo de evolução da 

QVT a mesma foi interpretada de diferentes maneiras por vários autores. Provavelmente em 

virtude das constantes mutações pelas  quais têm passado às organizações, novas concepções 

vão sendo adquiridas, tendo por base as necessidades das empresas e das pessoas que formam 

o corpo organizacional (SILVA, 1999). 

 

 

1.1.2 Os diversos modelos 

 
 

Com base em revisão de literatura pôde -se constatar que a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) tem sido definida de diferentes formas por diferentes autores. No entanto, 

praticamente todas as definições guardam entre si, como ponto comum, o seu entendimento 

como um movimento de reação ao rigor dos métodos tayloristas e, conseqüentemente, como 

um instrumento que tem por objetivo propiciar uma maior humanização do trabalho e um 

aumento da produtividade organizacional. (SANT’ANNA; MORAES, 1999) 

Vários são os conceitos que podem ser apresentados para QVT, mas, de forma geral, 

todos estão ligados à satisfação no trabalho e aos seus benefícios para as organizações. Como 

afirmam Moraes et al (1990), trata -se de um movimento influe nciado por várias correntes 

teóricas, principalmente as comportamentais, que se preocupam com metodologias de 

monitoramento e intervenção, no sentido de buscar satisfação e maior produtividade, via 

enriquecimento do ambiente de trabalho, passando, inclusiv e, a englobar termos como 

gerenciamento participativo e democracia industrial.  

Da mesma forma que vários conceitos surgiram, vários modelos foram propostos, 

visando monitorar e intervir na QVT, destacando -se os modelos de Walton (1973), Belanger, 

Bergeron e Petit (1983), Hackman e Oldham (1975), Lippitt (1978), Westley (1979), 

Theriault (1980), Werther e Davis (1983), Nadler e Lawler (1983), Huse e Cummings (1985), 

e Denis (1980) na literatura clássica; e os modelos de Quirino e Xavier (1987), Siqueira e 

Coleta (1989), Fernandes (1996), Limongi-França (1996) e Rodrigues (1999) no Brasil. 

Neste bojo, surge e se desenvolve o movimento de Qualidade de Vida no Trabalho, 

sistematizado sob a forma de modelos. Estes modelos vêm destinados à redução de conflitos 

entre capital e trabalho ao visar conciliar os interesses antagônicos de trabalhadores e patrões, 

mediante a elevação do nível de satisfação e do aperfeiçoamento do desempenho do 
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trabalhador, contribuindo para indicadores crescentes de produtividade das empr esas (EL -

AOUAR; SOUZA, 2003, p. 03). 

Ao analisar os modelos anteriormente citados é possível observar uma relativa 

alternância entre os fatores críticos por eles apontados. De forma geral, os autores entendem 

que a QVT perpassa por alguns pontos específico s, tais como: 1) sistema de recompensas 

diretas e indiretas; 2) condições do ambiente de trabalho; 3) concepção do trabalho e das 

tarefas em si; 4) autonomia e a participação conferidas ao indivíduo no trabalho; 5) imagem 

social que a organização desperta sobre seus funcionários e; 6) equilíbrio entre o tempo de 

trabalho, da família e o lazer, que influenciam positivamente a satisfação no trabalho e, 

conseqüentemente, o desempenho dos trabalhadores (DOURADO; CARVALHO, 2005). 

Finalmente, há que se ressaltar que, embora comumente apoiadas sobre esses mesmos 

pilares, as diversas abordagens de QVT se diferem, dando provas de que as mesmas são 

dinâmicas, variando conforme os valores culturais predominantes em cada época, os 

contextos sócio -político-econômico prev alecentes e as experiências prévias de cada 

pesquisador (SANT’ANNA; MORAES, 1999). Em virtude disso, pode -se identificar na 

literatura, desde modelos de diagnóstico da qualidade de vida no trabalho mais abrangentes, 

os quais compreendem a análise de uma am plitude maior de variáveis, como os modelos de 

Walton (1973), Lippitt (1978), e Westley (1979); quanto abordagens focadas em variáveis 

específicas, tais como: cargo (Belanger, Bergeron e Petit, 1983; Nadler e Lawler, 1983; 

Werther e Davis, 1983; e Huse e Cummings, 1985), remuneração (Theriault, 1980), ambiente 

físico de trabalho (Denis, 1980) e dimensões básicas da tarefa (Hackman e Oldham 1975). 

Além disso, têm -se os modelos brasileiros: Quirino e Xavier (1987), tomando como base 

Herzberg (1968), Maslow (1 975), Hackman e Suttle (1977), e Walton (1973); Siqueira e 

Coleta (1989), que partiram das propostas de Trist e Bamforth (1951); Fernandes (1996), que 

se utilizou de enfoques múltiplos com ênfase no modelo de Walton (1973); Limongi -França 

(1996), que se ap óia nos trabalhos de Walton (1973) e Levering (1995) e Rodrigues (1999), 

baseado no modelo teórico proposto por Hackman e Oldham (1975).  

Na década de 1980, segundo Vieira e Hanashiro (1990), estudos que tinham como 

preocupação o cargo se sobressaíram com pesquisas que retomaram a procura de abordagens 

que oferecessem maior envolvimento das pessoas com o seu trabalho e um conseqüente 

aumento da produtividade, devido ao acirramento da concorrência internacional. 

Na década de 1990, estudos que tratavam de var iáveis comportamentais, ambientais e 

organizacionais emergiram com as políticas e programas de qualidade total, certificação 

ISO9000 e outros métodos centrados na satisfação do cliente. Surgiram, então, no final da 
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década, os Programas de Qualidade de Vida  no Trabalho (PQVT) que enfatizaram, entre 

outros aspectos, o crescimento na carreira, a participação nas decisões, o feedback sobre o 

desempenho e o sistema de compensação justo (GUIMARÃES, 2004). 

 Nesta seção, objetiva -se apresentar algumas abordagens a respeito da QVT, 

subsidiadas na revisão da literatura pertinente ao tema, ou seja, fundamentando -se na 

diversidade conceitual acerca da expressão Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), serão 

apresentadas algumas abordagens teóricas sobre tal construto. 

 

1.1.2.1 Modelos de caráter abrangente 

 

 Walton (1973) considera que a QVT pode ser tomada como uma expressão para 

caracterizar determinados valores ambientais e humanos que foram suprimidos em favor do 

avanço tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico. O autor, em sua 

proposta, identifica fatores e dimensões que parecem afetar, de modo significativo, a vida do 

trabalhador, sugerindo que, dependendo do contexto, esses poderão ser ampliados ou 

complementados, de forma a gerar um caráter dinâmico e diferenciado. Tais dimensões e suas 

variáveis estão expostas no quadro a seguir:  
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DIMENSÕES VARIÁVEIS 
Compensação justa e adequada Remuneração adequada 

Eqüidade interna 
Eqüidade externa 

Condições de trabalho Ambiente físico 
Jornada de trabalho 

Uso e desenvolvimento das capacidades 
pessoais 

Autonomia 
Significado da tarefa 
Identidade da tarefa 
Variedade de habilidade 
Feedback do trabalho 

Oportunidade de crescimento e segurança Crescimento pessoal 
Possibilidade de carreira 
Estabilidade no emprego 

Integração social na organização Igualdade de oportunidades 
Habilidade social 
Valores Comunitários 

Constitucionalismo Direitos trabalhistas 
Privacidade 
Liberdade de expressão 
Normas e rotinas 

Trabalho e espaço total de vida Papel balanceado do trabalho 
Relevância social do trabalho Imagem da empresa 

Responsabilidade social da empresa 
Responsabilidade social pelos serviços 
Responsabilidade social pelos 
empregados 

Quadro 2 - Dimensões de Walton para QVT 
 Fonte: Adaptado de WALTON, R. Criteria for quality life. In: DAVIS, L.E., CHERNS, A.B. The  
quality of working life: problems, prospects and state of the art. New York : The Free Press, 1975. 
 

 Preocupado também com a conceitualizaçã o e a mensuração da QVT, o autor indica 

caminhos sistemáticos para originar essas Categorias e critérios. Cita, em primeiro lugar, 

combinações do método empírico (pesquisas, observações e entrevistas em profundidade) 

para identificar quais aspectos da situ ação de trabalho afetam significativamente a qualidade 

das experiências humanas no papel do trabalho. Assim, o método poderia produzir diferentes 

grupos de critérios para diferentes grupos de trabalhadores, construindo, em conseqüência, 

uma composição de grupos e de critérios. 

Um segundo modo de conceitualizar a QVT deriva -se de um sistema ideológico ou 

teorias do desenvolvimento humano, de saúde mental ou física, de integração social, de 

desenvolvimento comunitário e outras. O autor ainda enfatiza que os critérios de qualidade de 

vida podem ser derivados de duas teorias da psicologia individual: a teoria de Abraham 

Maslow (Hierarquia das necessidades humanas básicas), e a teoria de Erik Erikson (As oito 

idades do homem), que podem ser aprofundados na leitura de Walton (1973). 

A seguir, estão as oito dimensões defendidas pelo autor: 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.13.



28                                                                                                                                                
    

a) Compensação justa e adequada  – trata da adequação do salário recebido pelo 

trabalhador e da avaliação da eqüidade dessa remuneração. 

-  REMUNERAÇÃO ADEQUADA: remuneração necessá ria para o empregado 

viver dignamente dentro das necessidades pessoais e dos padrões culturais, 

sociais e econômicos da sociedade em que vive. 

-  EQÜIDADE INTERNA: eqüidade na remuneração entre os membros de uma 

mesma organização. 

-  EQÜIDADE EXTERNA: eqüida de na remuneração em relação a outros 

profissionais no mercado de trabalho. 

 

b) Condições de trabalho – refere-se à avaliação das condições físicas do ambiente 

de trabalho e aos aspectos que podem interferir na saúde do trabalhador, ou prejudicá-la. 

 

-  JORNADA DE TRABALHO: número de horas trabalhadas, previstas ou não, 

pela legislação, e sua relação com as tarefas desempenhadas. 

-  AMBIENTE FÍSICO E SAUDÁVEL: local de trabalho e suas condições de 

segurança e de saúde em relação aos riscos de injúria ou de doenças. 

 

c) Uso e desenvolvimento de capacidades – tem como foco as oportunidades que o 

trabalhador tem de utilização de suas habilidades e conhecimentos, além de retroinformações 

quanto ao seu desempenho. 

 

-  AUTONOMIA: medida permitida ao indiví duo de liberdade substancial, 

independência e descrição na programação e execução de seu trabalho. 

-  SIGNIFICADO DA TAREFA: relevância da tarefa desempenhada na vida e 

no trabalho de outras pessoas, dentro ou fora da organização. 

-  IDENTIDADE DA TAREFA: me dida da tarefa na sua integridade e na 

avaliação do resultado. 

-  VARIEDADE DE HABILIDADE: possibilidade de utilização de uma larga 

escala de capacidades e de habilidades do indivíduo. 

-  RETROINFORMAÇÃO: informação ao indivíduo acerca da avaliação do seu 

trabalho como um todo e de suas ações. 
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d) Oportunidade de crescimento e segurança  – são consideradas possibilidades de 

crescimento na carreira profissional, desenvolvimento pessoal e estabilidade no emprego. 

 

-  CRESCIMENTO PESSOAL: processo de educação cont inuada para o 

desenvolvimento das potencialidades da pessoa e aplicação das mesmas. 

-  POSSIBILIDADE DE CARREIRA: viabilidade de oportunizar avanços na 

organização e na carreira, reconhecidos por colegas, membros da família, 

comunidade. 

-  SEGURANÇA DE EMPREGO: grau de segurança dos empregados quanto à 

manutenção dos seus empregos. 

 

e) Integração social na organização – trata a descaracterização de grandes desníveis 

na escala hierárquica, reforço ao espírito de colaboração e sinceridade nas relaçõ es inter -

pessoais. 

 

-  IGUALDADE DE OPORTUNIDADES: grau de ausência de estratificação na 

instituição de trabalho, em termos de símbolos de "status" ou estruturas 

hierárquicas íngremes, e de discriminação quanto a raça, sexo, credo, origens, 

estilos de vida ou aparência. 

-  RELACIONAMENTO: grau de relacionamento marcado por auxílio 

recíproco, apoio sócio -emocional, abertura interpessoal e respeito à 

individualidade do empregado. 

-  SENSO COMUNITÁRIO: grau do senso de comunidade existente na 

instituição. 

 

f) Constitucionalismo – refere-se às normas e regras organizacionais, obrigações e 

direitos do trabalhador e o recurso contra decisões arbitrárias. Alguns aspectos significativos 

seriam: o direito à privacidade, liberdade de palavra e tratamento adequado para to dos os 

assuntos relacionados ao trabalho. 

 

-  DIREITOS TRABALHISTAS: observância ao cumprimento dos direitos do 

trabalhador, inclusive o acesso à apelação; 
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-  PRIVACIDADE: grau de privacidade que o empregado possui dentro da 

organização; 

-  LIBERDADE DE EXPRESSÃO: forma como o empregado pode expressar 

seus pontos de vista aos superiores, sem medo de represálias; 

-  NORMAS E ROTINAS: maneira como normas e rotinas influenciam o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

g) Trabalho e espaço total de vida – conceito de equilíbrio que tem origem nos 

esquemas de trabalho relativos à expectativa de carreira, progresso, promoção, espaço do 

trabalhador no seu contexto familiar e suas atividades comunitárias e de lazer. 

 

-  EQUILÍBRIO VIDA E TRABALHO: equilíbrio entr e horários de trabalho, 

exigências de carreira, viagens, e convívio familiar. 

 

h) Relevância social da vida no trabalho – avalia a imagem da organização perante 

a sociedade, sua responsabilidade social pelos produtos, práticas de emprego e administração 

eficiente. 

 

-  IMAGEM DA INSTITUIÇÃO: visão do empregado em relação à sua 

instituição de trabalho: importância para a comunidade, orgulho e satisfação 

pessoais de fazer parte da instituição. 

-  RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: percepção do 

empregado qua nto à responsabilidade social da organização para a 

comunidade, refletida na preocupação de resolver os problemas da comunidade 

e também de não lhe causar danos. 

-  RESPONSABILIDADE SOCIAL PELOS SERVIÇOS: percepção do 

empregado quanto à  responsabilidade da organização com a qualidade dos 

serviços postos à disposição da comunidade. 

-  RESPONSABILIDADE SOCIAL PELOS EMPREGADOS: percepção do 

empregado quanto à sua valorização e participação na organização, a partir da 

política de Recursos Humanos. 
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É importante destacar que, embora não se ignore a diversidade das preferências e 

diferenças individuais ligadas à cultura, classe social, educação, formação e personalidade, 

tais fatores são intervenientes, de modo geral, na qualidade de vida do indivíduo no trabalho. 

 Corroborando com essa perspectiva, Westley (1979) entende a QVT como os esforços 

que viabilizam uma maior humanização do trabalho, objetivando solucionar os problemas que 

são gerados pela natureza das organizações de trabalho inseridas na sociedade industrial. 

 A classificação de Westley é agrupada considerando quatro tipos de problemas: o 

econômico, o político, o psicológico e o sociológico, que são apresentados, em síntese, no 

quadro a seguir: 

 

INDICADOR ECONÔMICO 
1 – EQÜIDADE SALARIAL: salário justo em relação a outros colegas e a outras 
Organizações do mesmo ramo 
2 – REMUNERAÇÃO ADEQUADA: sua remuneração face aos serviços prestados pelo 
empregado 
3 – PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA proporcionado pela empresa aos empregados 
4 – OUTROS BENEFÍCIOS: tipos de remuneração indireta, complementar ao salário, não 
obrigatórios por lei. 
5 – CONDIÇÕES  FÍSICAS do ambiente de trabalho, quanto à adequação da iluminação 
6 – CONDIÇÕES FÍSICAS do ambiente de trabalho, quanto à adequação da ventilação. 
7 – CONDIÇÕES FÍSICAS do seu ambiente de trabalho, quanto à adequação do espaço 
físico de trabalho. 
8 – CONDIÇÕES FÍSICAS do seu ambiente de trabalho, quanto à manipulação de 
equipamentos e substâncias perigosas. 
9 – CONDIÇÕES FÍSICAS do seu ambiente de trabalho, quanto ao barulho no local de 
trabalho 
10 – CARGA HORÁRIA: quantidade de horas semanais de trabalho 
11 – INFRA-ESTRUTURA do seu local de trabalho, quanto à disponibilidade de materiais 
e equipamentos de qualidade para a execução das atividades. 

INDICADOR POLÍTICO 
12 – ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO: o grau de importância e 
interesse que a Administração Geral atribui às Unidades, incluindo acompanhamento, 
averiguação e resolução dos problemas. 
13 – SEGURANÇA NO EMPREGO: o quanto você se sente seguro quanto a demissões, 
carreira, remuneração etc. 
14 – ATUAÇÃO SINDICAL: atuação do sindicato de sua categoria 
15 – FEEDBACK: é a informação recebida sobre o próprio desempenho, gerando 
orientação ou motivação, para que este seja melhor 
16 - LIBERDADE DE EXPRESSÃO: oportunidade para expressar idéias, opiniões e pontos 
de vista. 
17 - VALORIZAÇÃO DO CARGO: o cargo está de acordo com as habilidades do 
profissional, e é reconhecido como significativo na organização em que trabalha 
18 - RELACIONAMENTO COM A CHEFIA 
19 - COMUNICAÇÕES INTERNAS: relacionamento da sua chefia com você e com os 
seus colegas 
20 - TREINAMENTO: os tipos de treinamento oferecidos pela empresa aos seus 
colaboradores 

continua 
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 (conclusão) 
INDICADOR PSICOLÓGICO 

21 - HABILIDADE E PREPARO DA EQUIPE para realizar tarefas com qualidade 
22 - RELACIONAMENTO INTERGRUPAL: relacionamento entre os membros do grupo 
do seu local de trabalho 
23 - REALIZAÇÃO PESSOAL no trabalho 
24 - NÍVEL DE DESAFIO DO CARGO 
25 – OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E PESSOAL 
26 - CRIATIVIDADE NO CARGO 
27 - IDENTIDADE DA TAREFA: trata-se da realização de trabalho completo, tendo início, 
meio e fim bem encaminhados 
28 - DEMANDA DE TRABALHO: quantidade/volume de trabalho exigido do seu cargo 

INDICADOR SOCIOLÓGICO 
29 - PARTICIPAÇÃO: na medida em que é facultada aos membros da Organização a 
participação com críticas e sugestões 
30 - TOMADA DE DECISÕES: as opiniões dos profissionais são ouvidas e consideradas 
na tomada de decisões. 
31 - RESPONSABILIDADE: os profissionais são pessoalmente responsáveis pela execução 
das tarefas 
32 - ÉTICA PROFISSIONAL 
33 - INTEGRAÇÃO ORGANIZACIONAL E SOCIAL: é o estímulo às atividades 
sociais/esportivas fora do ambiente de trabalho 
34 - IMAGEM ORGANIZACIONAL: é a satisfação e o orgulho que você tem em trabalhar 
nesta empresa 

Quadro 3 - Indicadores de Westley para QVT       
Fonte: Westley (1979) 
 

 

A perspect iva adotada por Westley traz uma amplitude em termos de variáveis, 

direcionadas a humanizar os muitos locais de trabalho. Entretanto, conforme Oliveira (2001a), 

analisando-se detalhadamente o grupo de variáveis apresentadas, verifica -se uma maior 

abrangência do modelo proposto por Walton (1973), haja vista que o mesmo ultrapassa os 

limites do ambiente organizacional, demonstrando a importância de se considerar o espaço 

que o trabalho ocupa na vida do indivíduo. 

Lippitt (1978), por sua vez, agrupa os oito critérios de Walton (1973) em quatro 

fatores-chave: 

- O trabalho em si: este fator produz um alto grau de responsabilidade, uma vez que 

leva em consideração sistemas que encorajam o feedback de performance. Os si stemas 

apontados são: objetivos claros de trabalho, maior responsabilidade, menos controle e 

envolvimento dos indivíduos no processo de tomada de decisão;  

- o indivíduo: o autor considera que o indivíduo cresce pessoal e profissionalmente por 

meio de papé is e das relações de trabalho. Esse contexto contribui para a melhoria do 
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processo de esclarecimento do papel que a pessoa desempenha, gerando oportunidades para 

um maior crescimento em termos de auto -identidade, aprendizagem, amizade e objetivos 

coerentes entre vida e trabalho; 

- a produção do trabalho: corresponde a uma resultante que engloba os seguintes 

aspectos: melhoria e aumento da responsabilidade, colaboração inter -grupos, trabalho 

completo em unidades, recompensas para qualidade/inovação e formula ção de objetivos 

mensuráveis; 

- as funções e a estrutura da organização: esses fatores deverão ser construídos 

levando-se em consideração a concepção de um sistema aberto, clima propício para a 

criatividade, comunicação adequada, respeito aos indivíduos, s entimento de avanço e 

desenvolvimento organizacional.  

 

Nessa direção, o autor argumenta que estes fatores objetivam a melhoria da QVT, 

tendo como foco o atendimento às necessidades do indivíduo e da organização como um todo. 

Assim, a qualidade de vida no trabalho e a renovação das organizações são processos e 

filosofias, e não técnicas ou esquemas. 

 

1.1.2.2 Modelos de caráter específico 

 

a) Foco nas dimensões básicas da tarefa 

Saindo dos modelos abrangentes, parte -se para os modelos de caráter mais 

específico. Hackman e Oldhan (1975) defendem, segundo o modelo das dimensões básicas da 

tarefa, que considera três estados psicológicos críticos experimentados pelo indivíduo, em sua 

relação com o trabalho, que são determinantes de satisfação e motivação nessa relação, 

podendo obter, como resultado, a realização pessoal e profissional. 

 

Estes três estados psicológicos são: 

 

a) A significância percebida, ou seja, a percepção que o traba lhador tem quanto ao produto 

do seu trabalho, dentro de um escala de valores; 

b) a percepção da responsabilidade pelos resultados, isto é, o quanto o mesmo se sente 

responsável pelos resultados obtidos através da execução da atividade sob sua 

responsabilidade; 
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c) o conhecimento dos resultados do trabalho, enfocando, nesse caso, o nível de 

conhecimento e entendimento sobre os resultados alcançados através do desempenho 

efetivo na realização do seu trabalho. 

 

Assim, quanto maior for a intensidade da presença destes estados psicológicos nos 

indivíduos, maior será o estado motivacional interno para o trabalho. Hackman e Oldhan 

salientam que estes três estados psicológicos são criados através de cinco dimensões básicas 

do trabalho. Estas dimensões são: 

-  Variedade de Habilidades (VH) - grau em que a tarefa que o indivíduo 

desempenha exige a utilização de várias habilidades e talentos por uma mesma pessoa. 

-  Identidade da Tarefa (IT) – grau em que a tarefa exige a execução de um trabalho 

completo e identificável, ou seja, a realização de uma tarefa do início ao fim. 

-  Significado da Tarefa (ST) – grau em que a tarefa exerce impacto na vida ou no 

trabalho de outras pessoas, sejam elas da organização ou do ambiente externo. 

-  Autonomia (AU) – grau em que a tarefa que o indivíduo executa fornece a ele 

independência e liberdade para programar o seu trabalho e determinar os procedimentos 

necessários à sua execução. 

-  Feedback (FB) – grau em que a tarefa propicia ao indivíduo informações claras e 

diretas sobre a efetividade de seu desempenho.  

 

Objetivando identificar as reações afetivas pessoais ou sentidos obtidos ao 

desempenhar seu trabalho e colher informações sobre o bem -estar do indivíduo em relação à 

satisfação com as possibilidades de cresc imento, segurança no trabalho e compensação, 

Hackman e Oldhan apresentaram dois grupos de variáveis, que são os resultados pessoais e as 

satisfações contextuais. 

Os elementos que compõem o primeiro grupo são: a satisfação geral com o trabalho 

(SGT), a motivação interna para o trabalho (MIT), a produção de trabalho de alta qualidade 

(PTQ), e absenteísmo e rotatividade reduzidos (ABR). O segundo grupo é composto pela 

satisfação com as necessidades de crescimento (SPC), satisfação com a supervisão (SSU), 

satisfação com a segurança no trabalho (SS), satisfação com a compensação (SC) e satisfação 

com colegas de trabalho (SCT). 
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Figura 1 - Indicadores de QVT segundo Hackman e Oldhan 
Fonte: OLIVEIRA (2001a, p. 86) 

 

 

b) Foco na análise do cargo 

Dentro do mesmo enfoque explicitado por Hackman e Oldhan (1975), Werther e Davis 

(1983) percebem a QVT centrada no cargo que o indiví duo possui, uma vez que este é o elo 

entre as pessoas e a organização; no entanto, levam em consideração fatores mais amplos, 

diferenciando-se, assim, da abordagem proposta por Hackman e Oldhan, visto que estes 

últimos enfocam as variáveis diretamente liga das às atividades que o indivíduo desempenha 

(OLIVEIRA, 2001b). 

A QVT é tida por Werther e Davis como afetada por vários aspectos, tais como: 

supervisão, condições de trabalho, pagamento, benefícios e projeto de cargos. Os autores 

SGT – satisfação geral com 
o trabalho 
 
MIT – motivação interna 
 
PTQ – produção de 
trabalho de alta qualidade 
 
ABR – absenteísmo e 
rotatividade baixos 

DIMENSÕES DA 
TAREFA 

ESTADOS 
PSICOLÓGICOS 

CRÍTICOS 

RESULTADOS 
PESSOAIS DE 
TRABALHO 

VH – variedade de habilidade 
IT – identidade da tarefa 
ST – significado da tarefa 
IR – inter-relacionamento 
 

AU – autonomia  
 

FI – feedback intrínseco 
FE – feedback extrínseso 
 

Percepção do significado do 
trabalho 
 

Percepção das 
responsabilidades pelos 
resultados 
 

Conhecimentos dos reais 
resultados do trabalho 
 

NIC – NECESSIDADE INDIVIDUAL DE CRESCIMENTO 
 

SATISFAÇÕES CONTEXTUAIS: 
SPC – satisfação com possibilidade de crescimento 
SST – satisfação com segurança no trabalho 
SSU – satisfação com supervisão 
SC – satisfação com compensação 
SAS – satisfação com ambiente social 
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esclarecem que a maioria dos indivíduos relaciona a QVT com um cargo interessante, 

desafiador e compensador; contudo, enfatizam que a questão da insatisfação do trabalhador 

não se limita à reestruturação do cargo. 

Ao analisarem o projeto de cargos constatam três níveis: o ambiental, o organizacional 

e o comportamental. 

a) Fatores ambientais – sociais, culturais, históricos, competitivos, econômicos, 

governamentais e tecnológicos. Relacionam -se à habilidade e à disponibilidade de 

empregados potenciais, além das expectativas sociais. 

b) Fatores organizacionais – propósito, objetivos, organização, departamentos, cargos e 

atividades. Seu enfoque é dado sobre a eficiência. 

c) Fatores comportamentais – necessidade de recursos humanos, motivação e satisfação. 

Nesse nível os projetistas de cargo buscam atender às necessidades individuais. 

Werther e Davis apontam para uma incompatibilidade, nos projetos de cargo, uma vez 

que, enquanto os elementos comportamentais indicam o acréscimo de mais autonomia, 

variedade, identidade de tarefa e retroin formação, os elementos de eficiência, principalmente 

aqueles baseados na racionalização de trabalho, apontam para a maior especialização, menor 

variedade, autonomia mínima e outros elementos contraditórios. Assim, tornar os cargos mais 

eficientes pode fazer com que sejam menos satisfatórios e, inversamente, cargos satisfatórios 

podem se revelar ineficientes, cabendo, então, aos especialistas em recursos humanos 

conseguirem o equilíbrio entre as partes. 

 
ELEMENTOS 

ORGANIZACIONAIS 
ELEMENTOS AMBIENTAIS ELEMENTOS 

COMPORTAMENTAIS 
- Propósitos 
- Objetivos 
- Organização 
- Departamentos 
- Cargos  
- Atividades 

- Sociais 
- Culturais 
- Históricos 
- Competitivos 
- Econômicos 
- Governamentais 
- Tecnológicos 

- Necessidades de recursos 
humanos 
- Motivação 
- Satisfação 

Quadro 4 - Fatores que influenciam a QVT segundo Wether e Davis 
Fonte: Werther e Davis (1983) 

 

 

Na mesma linha de raciocínios dos dois autores anteriores Belanger, Bergeron e Petit 

(1983) apontam os seguintes aspectos para a aná lise da qualidade de vida no trabalho das 

organizações: o trabalho em si; o crescimento pessoal e profissional; as tarefas com 
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significado e as funções e estruturas organizacionais abertas. Mais especificamente, tais 

dimensões envolvem: 

 

O TRABALHO EM 
SI 

 
 

CRESCIMENTO 
PESSOAL E 

PROFISSIONAL 

TAREFAS COM 
SIGNIFICADO 

FUNÇÕES E 
ESTRUTURAS 

ABERTAS 

· Criatividade 
· Variabilidade de 
habilidades 
· Autonomia 
· Envolvimento 
· Feedback 

· Treinamento 
· Oportunidades de 
crescimento 
· Relacionamento no 
Trabalho 
· Papéis 
organizacionais 

· Tarefas completas 
· Responsabilidade 
aumentada 
· Recompensas 
financeiras ou não 
financeiras 
· Enriquecimento do 
cargo 

· Clima de criatividade 
·Transferência de 
objetivos 

Quadro 5 - Dimensões da QVT segundo Belanger, Bergeron e Petit 
Fonte: Fernandes (1996) 

 

Nadler e Lawler (1983) consideram que a QVT consiste na busca de maior 

produtividade sem deixar de lado a motivação e a satisfação do indivíduo. Os indicadores que 

compõem a QVT, para Nadler e Lawler, são formados pela reestruturaç ão do trabalho, 

enriquecimento de tarefas e grupos autônomos e na inovação do sistema de recompensas, que 

interferem no clima organizacional, visando estabelecer um ambiente de trabalho mais 

favorável. 

Dentro desse contexto, foram identificados seis fatore s que prevêem o sucesso dos 

projetos de QVT: 

a) Percepção da necessidade; 

b) o foco do problema que é detectado nas organizações; 

c) a estrutura para identificação e a solução do problema; 

d) compensações projetadas, tanto para os processos quanto para os resultados; 

e) sistemas múltiplos afetados; 

f) envolvimento amplo da organização. 

 

Os autores citam ainda três fatores para o sucesso no desenvolvimento de um 

programa de qualidade de vida no trabalho: 

 

a) Desenvolvimento do projeto adequado ao contexto que será aplicado; 

b) mudanças no sistema de gerenciamento e disposições organizacionais; 

c) a alta gerência deve estar comprometida com o processo. 
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Huse e Cummings (1985) definem a QVT como uma forma de  pensamento 

envolvendo pessoas, trabalho e organização, onde se destacam dois aspectos distintos: a 

preocupação com o trabalhador e a eficácia organizacional; e a participação do trabalhador 

nos assuntos e decisões do trabalho. Os autores operacionalizam o  conceito através de quatro 

aspectos: 

 

- Participação do trabalhador: t ratam de operacionalizar a participação através de 

análise e solução de problemas na produção, envolvendo o trabalhador no processo de tomada 

de decisão; 

- projeto do cargo: d eve atende r às necessidades tecnológicas do trabalhador sem 

esquecer o enriquecimento do trabalho, onde se fixam a maior variedade da tarefa, feedback e 

grupos de trabalho auto-regulados; 

- inovação no sistema de recompensa: v isa à minimização das diferenças existen tes a 

nível salarial e de status entre os trabalhadores; 

- melhoria no ambiente de trabalho: a  melhoria das condições de trabalho envolve 

flexibilidade de horário, modificação do local, entre outros que podem tornar os indivíduos 

mais satisfeitos e, conseqüentemente, melhorarem seus serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Modelo de QVT segundo Huse e Cummings 
Fonte: Huse e Cummings (1985). 
 

 

c) Foco na remuneração 

Diferentemente dos autores anteriores, que consideram o cargo como fundamental 

para a QVT, Theriault (1980) considera que as intervenções que objetivam uma melhoria na 

QVT possibilitam aos indivíduos tornarem-se mais responsáveis e autônomos. Porém, um dos 

Qualidade de Vida 
no Trabalho 

Qualidade de Vida 
no Trabalho 

Qualidade de Vida 
no Trabalho 

Qualidade de Vida 
no Trabalho 

Qualidade de Vida 
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pontos centrais apontados pelo autor é a remuneração, raramente atingida por esses 

programas. Para Theriault as questões referentes à remuneração são amplas e englobam vários 

tipos de transações: econômica, psicológica, sociológica, política e ética (ROCHA, 1998). 

A transação econômica enfoca os trabalhadores num plano secundário, ou seja, a 

retribuição pelo trabalho executado leva em consideração, exclusivamente, a referência 

monetária. Sob o enfoque da transação psicológica, tem-se a interação indivíduo-organização. 

A remuneração, nesse contexto, está inserida no chamado contrato psicológico, que envolve 

aspectos relativos ao relacionamento entre as partes. O autor sugere que, em vi rtude deste 

contrato, o indivíduo se empenha em fornecer certos tipos de comportamento e manifestar 

certas atitudes em troca de um salário. 

Já sob o enfoque da transação sociológica, a remuneração pode ser entendida como 

uma relação que se direciona no sentido de uma interação entre os indivíduos e a organização, 

inseridos em um ambiente cultural específico. No enfoque político, a remuneração refere -se à 

uma transação relacionada à mudança, dependendo da influência e poder dos atores 

envolvidos, como a orga nização, sindicatos, grupos e os próprios indivíduos. Assim, quanto 

mais poder esses grupos detiverem, maior será a possibilidade de ocorrerem mudanças nas 

transações políticas em prol dos trabalhadores. 

A transação ética está inserida, sob a perspectiva d o autor, em todas as facetas da 

remuneração. São a moral e a justiça que devem permear todas as suas dimensões. Para o 

autor a remuneração deverá ser fundamentada em princípios de justiça, igualdade, legalidade, 

distributivismo e atendimento às necessidades dos indivíduos. 

 

d) Foco no ambiente de trabalho 

Saindo da remuneração e enfocando o ambiente de trabalho no qual indivíduos estão 

inseridos em diversas organizações, Denis (1980) sugere que o ambiente deve, 

necessariamente, ser considerado quando se analisa a QVT (ROCHA, 1998). O autor entende 

o ambiente constituído por três dimensões: social, psicológica e física. Para ele o ambiente é 

definido com um conjunto de elementos que são exteriores a um sistema – indivíduo, grupo, 

organização e sociedade. Ness a direção, o ambiente é um elemento fundamental para a 

melhoria da QVT, haja vista sua influência na saúde e na vida do trabalhador.  
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1.2 PRINCIPAIS ABORDAGENS DE AUTORES NACIONAIS 

 
 

No Brasil, apesar do interesse pelo tema ser  relativamente recente, vários trabalhos 

vêm sendo desenvolvidos por instituições de pesquisa e empresas visando, além de buscar 

outros objetivos, elaborar um modelo adaptado à realidade brasileira (MOURÃO, KILIMNIK 

e FERNANDES, 2005).  

Dentre as várias co ntribuições nacionais à comunidade científica destacam -se as 

pesquisas dos professores Tarcízio Rego Quirino e seus colaboradores na EMBRAPA 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); Eda Conte Fernandes e seus colaboradores na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Lúcio Flávio R. de Moraes e seus 

colaboradores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (MOURÃO, KILIMNIK e 

FERNANDES, 2005). 

Mais recentemente, outros três grupos têm colaborado para os estudos da QVT. Um 

deles é  o da Universidade de São Paulo (USP), liderado pela Profª Ana Cristina Limongi -

França, com o Projeto de Gestão em Qualidade de Vida no Trabalho (PG -QVT). O outro 

Grupo que também tem -se destacado é o da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), coordenado pelo Prof. José Arimatés de Oliveira, com o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Recursos Humanos e Qualidade Organizacional (GERHQUAL). Por último, a 

Gestão da Carreira, de Competências e da Qualidade de Vida no Trabalho (GCQVT), é o 

grupo criado no Centro de Gestão Empreendedora (FEAD-Minas), em Belo Horizonte (MG), 

pela Profª Zélia Miranda Kilimnik, que, anteriormente, também fez parte do Grupo de QVT 

da UFMG como docente  dessa Universidade  (MOURÃO, KILIMNIK e FERNANDES, 

2005). 

Partindo para os mod elos da literatura brasileira, o primeiro modelo foi desenvolvido 

por Quirino e Xavier (1987), em estudo realizado na Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária. Para os autores existem duas formas de se mensurar a qualidade de vida nas 

organizações. Uma seria através da abordagem objetiva, que apontaria a mensuração das 

condições materiais, como, por exemplo, a disponibilidade de equipamentos, padrões 

salariais, ambiente físico, entre outros. A outra, através da abordagem subjetiva, que visaria a 

mensuração do nível de satisfação dos trabalhadores com as condições objetivas (satisfatórias 

ou não satisfatórias). 
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A metodologia empregada para a mensuração destes fatores é a seguinte: um 

observador, que poderá ser uma pessoa interna ou externa à organização, o bserva, segundo 

sua visão e experiência, as condições materiais e, a partir delas, expressa sua avaliação. 

Contudo, na abordagem subjetiva, que lida com fatores subjacentes, como, por 

exemplo, a intimidade das pessoas, faz -se necessário sondar, ouvir os pr óprios envolvidos 

sobre o que pensam e, neste caso, não seriam apenas os aspectos físicos, mas também os 

aspectos psicológicos e emocionais que poderiam levar, ou não, os trabalhadores a se 

mobilizarem favoravelmente no sentido das metas e objetivos organizacionais. 

Siqueira e Coleta (1989), através de pesquisas realizadas em Urbelândia (MG), 

desenvolveram estudo que tinha como objetivo investigar a dimensionalidade do construto 

‘qualidade de vida no trabalho’, usando uma metodologia de caráter exploratório  e que, ao 

mesmo tempo, estava orientada por um modelo genérico de QVT que envolvia as suas 

diversas conceituações. O modelo proposto pelos autores considerava a organização como um 

sistema sócio-técnico, tendo por base os estudos Eric Trist e seus colabor ados do Tavistock 

Institute, em Londres.  

O instrumento de coleta de dados foi baseado em um roteiro de cinco perguntas 

abertas. Foram identificados os seguintes fatores determinantes de qualidade de vida no 

trabalho: política de Recursos Humanos; trabalho  (ambiente saudável, tarefas enriquecidas, 

amizade entre colegas, etc.); interações pessoais (bom relacionamento interpessoal com os 

colegas e chefias); indivíduo (assiduidade, satisfação com o trabalho que desenvolve, 

responsabilidade por aquilo que reali za, entre outros); e empresa (imagem favorável junto à 

sociedade, administração eficiente, etc). 

Rodrigues (1999) utilizou o modelo de Hackman e Oldham como suporte teórico de 

sua pesquisa realizada com 18 empresas do ramo de confecções do Estado do Ceará, em 1994. 

O trabalho foi desenvolvido junto a gerentes, atingindo um total de 104 sujeitos e tomou 

como base de medida da Qualidade de Vida no Trabalho, a motivação e a satisfação desses 

profissionais. As principais conclusões do autor dizem respeito à mot ivação alta para o 

trabalho, influenciada pelo nível de instrução formal (quanto maior o nível de instrução 

formal, maior a motivação) e pelo estado civil (solteiros apresentaram baixa motivação; 

casados, motivação mediana; e desquitados/divorciados, uma a lta motivação); já a satisfação 

com o trabalho é inversamente proporcional ao nível de instrução formal e diretamente 

proporcional em relação ao nível salarial. 
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Seu esquema é representado da seguinte forma: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Figura 3 - Categorias de análise de QVT segundo Rodrigues 
Fonte: Rodrigues (1999) 

 

O modelo proposto por Fernandes (1996) foi denominado de Auditoria Operacional de 

Recursos Humanos para a melhoria de Qualidade de Vida no Trabalho. Adota tanto a 

literatura especializada em QVT, quanto a auditoria operacional e os conceitos de 

implementação de TQC ( Total Quality Control ), objetivando a utilização do ciclo PDCA 

(Planejar, Desenvolver, Checar e Agir) no campo da gestão dos recursos humanos, de acordo 

com o mesmo fluxo de melhorias contínuas, ressalvados aspectos específicos. 

Em busca da mens uração da qualidade de vida no trabalho a autora elaborou um 

instrumento de coleta de dados, o qual apresenta a seguinte estrutura: 

Bloco 1 - Questão introdutória: visa detectar a percepção do funcionário sobre a 

qualidade de vida no trabalho. 

Bloco 2 - Condições de trabalho: visa explorar a satisfação do funcionário com as 

condições ambientais físicas em que os trabalhadores executam suas funções, abrangendo os 

seguintes itens: limpeza, arrumação, segurança e insalubridade. 

Bloco 3 - Saúde: visa explorar a  satisfação dos empregados quanto às ações da 

empresa no que se refere à saúde, em termos preventivos e curativos. Os itens a serem 

investigados são: assistência/funcionários, assistência familiar, educação/conscientização e 

saúde ocupacional. 

Bloco 4 - Mo ral: visa constatar a efetividade das ações gerenciais referentes aos 

aspectos psicossociais que se refletem na motivação e moral do profissional, tais como: 

CARACTERÍSTICAS
DO  CARGO

ESTRUTURA E
E FILOSOFIA

ORGANIZACIONAL

ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO

INTEGRAÇÃO
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identidade na tarefa, reações interpessoais, reconhecimento/feedback, orientação para pessoas, 

garantia de emprego. 

Bloco 5 - Compensação: visa medir o grau de satisfação dos funcionários em relação 

às práticas de trabalho e política de remuneração, incluindo os seguintes itens: salário 

(eqüidade interna), salário (eqüidade externa), salário variável ( bônus, participação nos 

resultados), benefícios (oferecidos pela empresa) e benefícios (em relação a outras empresas). 

Bloco 6 - Participação: visa explorar a percepção do entrevistado em termos de sua 

aceitação e engajamento nas ações empreendi das, no sentido de gerar as condições 

indispensáveis à sua participação efetiva, incentivadas a partir de oportunidades relacionadas 

a: criatividade, expressão pessoal, aceitação de idéias dadas, programas de participação e 

capacitação para o cargo. 

Bloco 7 - Comunicação: visa investigar a eficácia das comunicações internas em 

todos os níveis, verificando -se o nível de informação sobre aspectos que lhe dizem respeito, 

tais como: conhecimento de metas, fluxo de informações e veículos formais (jornal, mural 

etc). 

Bloco 8 - Imagem da empresa: visa investigar a percepção dos colaboradores, tendo 

em vista os seguintes aspectos: identificação com empresa, imagem interna, imagem externa, 

responsabilidade comunitária e enfoque no cliente. 

Bloco 9 - Relação chefe -funcionário: visa avaliar a satisfação presente na relação 

profissional, ou pessoal, do funcionário com seu chefe. 

Bloco 10 - Organização do trabalho: visa avaliar as novas formas de trabalho, 

considerando: inovações/métodos/processos, grupos de trabalho, var iedade de tarefas e ritmo 

de trabalho. 

Bloco 11 - Dados de identificação: visa identificar o indivíduo em relação a: 

setor/departamento, cargo, turno, idade, sexo, nível de instrução e tempo de empresa. 

Limongi-França (1996) construiu seu modelo objetivand o entender relações, não no 

sentido restrito de causalidade, mas de prováveis correlações entre as ações gerenciais em prol 

dos funcionários e a satisfação dos mesmos com estas ações. As variáveis foram selecionadas 

com base nos critérios de Walton (1973),  de Levering (1995), dos indicadores do Índice de 

Desenvolvimento Social, do Índice de Desenvolvimento Humano. Foram trabalhadas 

variáveis independentes e dependentes, agrupadas com base na visão biopsicossocial, da 

medicina psicossomática. Com base neste critério criaram -se grupos de variáveis 

organizacionais, biológicas, psicológicas e sociais, tanto nas variáveis independentes como 

nas dependentes, conforme quadros a seguir: 
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ÁREA DE 
INVESTIGAÇÃO 

DESCRIÇÃO INDICADORES 

Organizacional Ações que valorizem a imagem, 
estrutura, produto e relacionamento 

da empresa com os empregados. 

•  Endomarketing 
•  Comitês executivos e 

decisoriais 
•  Comunicação interna 
•  Imagem externa 

Social Ações que ofereçam benefícios 
sociais obrigatórios e espontâneos e 

criem oportunidade de lazer e cultura. 

•  Direitos legais 
•  Atividades associativas e 

esportivas 
•  Eventos de turismo e cultura 
•  Atendimento à família 

Psicológica Ações que promovam a auto-estima e 
o desenvolvimento de capacidades 

pessoais e profissionais. 

•  Processos de seleção e 
avaliação de desempenho 

•  Carreira 
•  Remuneração 
•  Programas participativos 

Biológica Ações que promovam a saúde, que 
controlem os riscos ambientais e 
atendam às necessidades físicas. 

•  Mapa de riscos 
•  Refeições 
•  Serviço Médico - interno e 

contratado 
•  Melhorias ergonômicas 
•  Treinamentos específicos 

Quadro 6 - Variáveis independentes: ações específicas da empresa 
Fonte: Limongi-França (1996, p. 87). 

 

ÁREA DE 
INVESTIGAÇÃO 

DESCRIÇÃO INDICADOR  

Organizacional Satisfação percebida com 
relação à política 

organizacional: o que a 
empresa faz e reflete no 

funcionário. 

•  Imagem da empresa 
•  Valorização do produto 
•  Qualidade das informações 

geradas para comunicação interna 

Social Satisfação percebida quanto 
ao suporte social de 
benefícios legais e 

espontâneos. 

•  Envolvimento da família 
•  Assistência à educação formal  
•  Realização de esportes 

Psicológica Satisfação percebida quanto 
ao atendimento das 

necessidades individuais de 
reconhecimento, auto-estima 

e desenvolvimento. 

•  Critérios de recrutamento/seleção 
•  Avaliação de 

desempenho/carreira 
•  Camaradagem 
•  Vida pessoal preservada 

Biológica Satisfação percebida quanto 
aos programas e serviços que 
garantam bem-estar físico ou 

recuperação de doenças e 
manifestações clínicas. 

•  Índices de acidente de trabalho 
•  Conscientização, saúde e 

segurança 
•  Conforto físico/insalubridade 
•  Alimentação 

Quadro 7 - Variáveis dependentes: grau de satisfação dos empregados 
Fonte: Limongi-França (1996, p. 88). 
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Limongi-França (1996) demonstrou, então, a importância de tratar a gestão 

empresarial e a qualidade de vida de maneira mais integradora, incluindo -se a imagem da 

unidade e autopercepção de qualidade de vida no trabalho. Segundo a autora é necessário 

expandir a compreensão da prática da QVT, identificando -se novas abordagens que 

viabilizem ações com foco no cliente das ações e programas de QVT. 

 

 

1.3 A PROD UÇÃO CIENTÍFICA EM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NOS 

PRINCIPAIS PERIÓDICOS BRASILEIROS E NO ENANPAD 

 

 

Tem crescido consideravelmente, nos últimos anos, a quantidade de estudos acerca 

da produção científica em administração no Brasil, isto é os meta-estudos. Essa literatura vem 

abrangendo múltiplas dimensões e variáveis de análise em quase todas as áreas da 

administração. O trabalho pioneiro de Machado, Cunha e Amboni (1988) parece ser aquele 

que despertou a academia de Administração para a n ecessidade de uma ampla avaliação de 

sua produção. Os autores fizeram uma avaliação dos artigos da área de Administração 

Pública, a partir de artigos apresentados à ANPAD, no período de 1983 a 1986, concluindo 

pela produção incipiente, ênfase em problemáticas nacionais e uma forte orientação de cunho 

predominantemente teórico. 

 Parte dos trabalhos que se seguiram analisaram uma área temática, como na á rea de 

Marketing (VIEIRA, 1998, 1999, 2000, 2003; PERIN et al., 2000; FROEMMING et al 2000; 

FROEMMING et al 2000b; PROENÇA, LOPES e MEUCCI, 2005); de Administração da 

Informação (HOPPEN et al., 1998; LUDMER et al, 2002; RAMOS, SILVA e SALES, 2004; 

LUNARDE, RIOS e MAÇADA, 2005); de Produção (BIGNETTI e PAIVA, 1997; 

ARKADER, 2003); de Administração Pública (MACHADO, AMBONI e CUNHA, 1989; 

KEINERT, 1994, 2000; GONÇALVES, GONÇALVES e AUGUSTO, 2003); de Finanças 

(LEAL, OLIVEIRA e SOLURI, 2003; THEÓPHILO e IUDÍCIU S, 2005; CAMARGOS, 

COUTINHO e AMARAL, 2005); Estratégia Organizacional (BIGNNETI e PAIVA, 2002; 

RODRIGUES FILHO, 2004; GOSLING e GONÇALVES, 2004; COSTA, 2005; PADRO Jr. 

e LOEBEL, 2005; PEGINO, 2005); Organizações (MACHADO, AMBONI e CUNHA, 1990; 

HEMAIS e VE RGARA, 2001; PAIVA Jr, CORDEIRO, 2002); Recursos Humanos 

(SIQUEIRA, 1988; BASTOS, 1989; TONELLI et al, 2003); além da Administração de uma 
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maneira geral (MARTINS, 1993; MARTINS, 1996; BERTERO, CALDAS e WOOD Jr, 

1999; MATTOS, 2002; KIRSHBAUM, PORTO e FERREIRA, 2004). 

 Nesse sentido, Roesch, Antunes e Silva (1997) pesquisaram tendências de estudos em 

recursos humanos analisando dissertações de mestrado nas décadas de 1980 e 1990. Os 

autores mostraram que existe uma predominância de estudos quantitativos em RH. Outro tipo 

de estudo que se tornou popular é o que avalia o tipo, origem e padrão de citações da 

produção científica. Caldas, Tinoco e Chu (2003) exemplificam esse tipo de pesquisa 

analisando a produção acadêmica em Recursos Humanos no Brasil na década d e 1990. Os 

resultados desse estudo mostraram uma área com alto índice de auto -citação e endogenia, e 

com uma elevada incidência de citação de jornais, revistas e autores estrangeiros e não 

acadêmicos. 

 Apesar de novo como campo científico no Brasil, a pesq uisa em administração de 

empresas tem crescido quantitativamente nos últimos anos; entretanto, parece que a qualidade 

não tem acompanhado a quantidade, o que torna a produção periférica, epistemologicamente 

falha, metodologicamente deficiente, sem original idade e prática, em grande escala, baseada 

em um mimetismo mal informado (BERTERO, CALDAS e WOOD Jr., 1999). 

A produção acadêmica na área de Recursos Humanos, então, até a década de 1980 era 

escassa e pontual, sendo quase toda a literatura proveniente de o utros países e, portanto, não 

representativa dos problemas locais. A partir dos anos 1980, devido, em parte, à maior 

visibilidade que Recursos Humanos ganha no contexto internacional e à criação da área no 

ENANPAD em 1982, percebe -se um crescente interesse  da academia pela área e os temas a 

ela relacionados. 

Com relação a um crescimento quantitativo significativo da difusão de balanços 

críticos até 2003 a área de recursos humanos ainda não tinha feito um levantamento amplo de 

sua produção científica, embora dois estudos (Siqueira, 1988; Roesch, Antunes e Silva, 1997) 

tenham procurado iniciar e incentivar esse tipo de levantamento. Nesse ano Tonelli e outros 

apresentam um perfil da produção acadêmica na área, a partir da análise de todos os artigos 

publicados em periódicos científicos nacionais e anais do ENANPAD, na década de 1990.  

Esse estudo constatou que, embora a produção da área tenha aumentado 

significativamente em volume, o perfil acadêmico de recursos humanos no Brasil é 

preocupante, de maneira que s eu escopo temático é contestado pelo recente crescimento e 

autonomia do campo de comportamento organizacional; sua base epistemológica é 

eminentemente funcionalista; a base metodológica é frágil, predominando estudos de caso 
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tipicamente ilustrativos de teoria consolidada, onde a diversidade de origem é baixa: mais de 

65% da produção vem de apenas sete programas de pós-graduação. 

Dentro desse contexto, Tonelli et al (2004) se referem ao tema QVT como um dos 

principais figurantes entre os trabalhos, agora pub licados nas áreas de Comportamento 

Organizacional e Gestão de Pessoas (a partir de 2001 a área de Recursos Humanos do 

ENANPAD foi dividida em duas: Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional). 

Ainda segundo os autores, trata -se de um tema bastante ab rangente, onde podem ser 

encontrados trabalhos sobre diversos sub-temas como os programas de QVT sendo utilizados, 

os facilitadores e dificultadores para a implantação dos programas, a relação com a satisfação 

e o comprometimento, as múltiplas relações com a saúde dos trabalhadores, além das questões 

do stress e do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 

Apesar de fundamentais para compreender o campo de estudos sobre recursos 

humanos, esses trabalhos não são, nem pretendiam ser suficientes para se tr açar um 

panorama abrangente a respeito da pesquisa  no Brasil. As recomendações propostas por 

Caldas, Tonelli e Lacombe (2002) indicam que parece ser, não apenas oportuno, como 

essencial que a lacuna deixada pelos estudos até então desenvolvidos seja preenc hida e um 

amplo debate possa ser estabelecido. Assim, pretende -se aqui aprofundar esses “meta -

estudos”, agora enfocando tema específico da área do Comportamento Organizacional, a 

Qualidade de Vida no Trabalho.  

A presente investigação analisou todos os arti gos aceitos sobre o tema ‘Qualidade de 

Vida no Trabalho’ (QVT), a partir de consulta ao acervo disponibilizado nos sites das 

principais revistas nacionais de administração, segundo a classificação “ Qualis das áreas”, 

divulgada pela CAPES; a saber: Revista de Administração de Empresas -RAE-, Revista de 

Administração Contemporânea -RAC-, Revista de Administração Pública -RAP-, Revista de 

Administração da Universidade de São Paulo -RAUSP- e Revista Eletrônica de 

Administração –READ e a Revista Organização e So ciedade -O&S, assim como nos anais 

do ENANPAD (Encontro Nacional da Associação dos Programas de Pós -graduação em 

Administração) a partir de 1987, quando consta o primeiro estudo brasileiro sobre QVT 

realizado por Quirino e Xavier na EMBRAPA e publicado na RAUSP. A investigação 

englobou, de acordo com a classificação de Bruyne, Herman e Schoutheete (1977), a análise 

das seguintes variáveis: (1) base epistemológica. (2) base teórica; (3) base morfológica. Em 

seguida buscou -se, conforme apontamentos de Gil (19 91; 1999), (4) traçar um perfil 

metodológico; para depois se (5) levantar um padrão de referência; e a (6) demografia de 
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autoria, além de levantar (7) as principais técnicas de análise de dados utilizadas e (8) as 

conclusões mais relevantes dos estudos ana lisados.  

Cada um dos 65 artigos foi lido e as variáveis categorizadas (codificadas) pelo 

pesquisador. Para evitar desvios de classificação em função da óbvia subjetividade envolvida 

no trabalho de codificação, o trabalho de coleta e inserção de informaçõe s no banco de dados 

teve uma re-conferência para todas as variáveis.  

Para a variável base epistemológica, os artigos foram avaliados segundo seu processo 

discursivo preponderante, seguindo as definições apresentadas por Bruyne, Herman e 

Schoutheete (1977). Esses processos, segundo o autor, não se excluem mutuamente. Alguns 

podem ser onipresentes, outros podem não aparecer em pesquisas particulares. São eles: 

- Dialética – esforço epistemológico crítico essencial, que não explica, mas sim, prepara 

quadros de explicação; 

- Fenomenologia – é um método fundado sobre uma espécie de intuição, captado por 

uma reflexão; 

- Hipotético-dedutivo – conjunto de proposições cujos termos são rigorosamente 

definidos, sendo elaborado a partir de uma conceitualização da reali dade percebida e 

observada. 

 

Na variável base teórica foram analisados os artigos com base em quadros de 

referência, os quais desempenham papéis paradigmáticos implícitos, fornecendo inspirações e 

problemáticas à pesquisa. São eles: 

- Positivismo – recusa da apreensão imediata da realidade, ou seja, caracteriza -se pela 

subordinação da imaginação à observação; 

- Compreensão – busca exibir as significações internas do comportamento; 

- Funcionalismo – adota uma concepção, diferentemente da compreensã o, totalizante 

diante dos fatos sociais; 

- Estruturalismo – possui natureza sistêmica, essencialmente construtivista e formal, 

afastando-se de qualquer outra significação exterior. 

 

Como representante da base morfológica  foram utilizados os seguintes quadr os de 

análise: 

- Tipologia – contribui para a edificação de um quadro conceitual amplamente 

descritivo que tem, no máximo, um poder de generalização empírica; 
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- Tipo ideal  – objetiva, não o recenseamento de todas as determinações de um 

fenômeno, mas tornar a existência desse inteligível de um ponto de vista científico; 

- Sistema – reconhece numa problemática de pesquisa a predominância do todo sobre as 

partes, abordando seu objeto de forma globalizante; 

- Modelos estruturais  – polariza a pesquisa em seu asp ecto morfológico sem, 

necessariamente, reduzir-se a ele.  

 

Esses quadros de análise atuam, na pesquisa, como métodos de ordenação dos 

elementos constitutivos dos objetos científicos.  

Na análise da variável perfil metodológico foram tomadas como base predominante as 

classificações propostas por Gil (1991; 1999), tendo o seguinte procedimento de classificação: 

procedimento de coleta de dados – qualitativo, quantitativo e qualitativo/quantitativo; níveis 

da pesquisa – exploratória, descritiva e explicativa, sendo acrescentado a estes mais um nível, 

exploratório-descritivo, colocado por Tripodi et al (1981); e procedimentos técnicos – 

pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, levantamento (survey), caso e pesquisa ação. 

As variáveis “padrão de referência” e “demografia de autoria” foram avaliadas 

mediante contagem simples, usando, quando necessário, os dados fornecidos pelos anais e 

programas de cada ENANPAD. 

 Por fim, na verificação da forma de análise dos dados e das principais conclusões dos 

artigos, o racional de escolha baseou-se no uso de palavras chaves e na leitura para avaliação 

da aderência do conteúdo do texto aos objetivos do levantamento.  

A apresentação dos resultados e sua discussão serão feitas conforme cada variável 

coletada. 
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PROCESSOS 
DISCUSIVOS 

 
ANO 

DIALÉTICA FENOMENOLOGIA HIPOTÉTICO-
DEDUTIVO TOTAL 

 N % N % N % N % 
1987 - - - - 01 100 01 100 
1988 - - - - 02 100 02 100 
1989 - - - - 03 100 03 100 
1990 - - 01 50 01 50 02 100 
1991 - - - - 01 100 01 100 
1992 - - - - 02 100 02 100 
1993 - - - - 01 100 01 100 
1994 02 50 01 25 01 25 04 100 
1995 - - 01 33,33 02 66,7 03 100 
1996 - - 02 100 - - 02 100 
1997 - - - - 02 100 02 100 
1998 - - - - 02 100 02 100 
1999 - - - - 07 100 06 100 
2000 - - - - 03 100 03 100 
2001 - - 01 20 04 80 05 100 
2002 - - 02 22,2 07 77,8 09 100 
2003 - - 01 14 06 86 07 100 
2004 - - 01 33 02 67 03 100 
2005 01 17 - - 05 83 06 100 

TOTAL 03 4,6 10 15,4 52 80 65 100 
Tabela 1 - Classificação dos artigos segundo os processos discursivos propostos por Bruyne, Herman e 
Schoutheete (1977) 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

É pertine nte observar uma grande concentração de artigos seguindo a lógica 

hipotético-dedutiva, baseada na categorização do fenômeno e no uso de técnicas 

predominantemente quantitativas. Fator interessante a ser observado é que trabalhos com 

orientação dialética ou  fenomenológica, que sugerem compreensão, reflexão e interpretação 

apresentaram-se em menor número, talvez, por representarem tendência sempre presente na 

área de Ciências Humanas, porém não dominantes na área de Administração. No quadro 

seguinte será possível perceber a relação entre o quadro de análise tipológico com o processo 

discursivo hipotético-dedutivo, assim como com o quadro de referência positivista. 
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QUADRO DE 
REFERÊNCIA 

 
ANO 

POSITI- 
VISMO 

COM - 
PREENSÃO 

FUNCIO- 
NALISTA 

ESTRUTU- 
RALISTA TOTAL 

 N % N % N % N % N % 
1987 01 100 - - - - - - 01 100 
1988 02 100 - - - - - - 02 100 
1989 02 66,7 - - - - 01 33,3 03 100 
1990 01 50 01 50 - - - - 02 100 
1991 01 100 - - - - - - 01 100 
1992 02 100 - - - - - - 02 100 
1993 01 100 - - - - - - 01 100 
1994 01 25 03 75 - - - - 04 100 
1995 02 66,7 01 33,3 - - - - 03 100 
1996 - - 02 100 - - - - 02 100 
1997 01 50 - - 01 50 - - 02 100 
1998 01 50 - - 01 50 - - 02 100 
1999 06 85,7 - - 01 14,3 - - 07 100 
2000 03 100 - - - - - - 03 100 
2001 02 40 01 20 - - 02 40 05 100 
2002 03 33,3 02 22,2 04 44,5 - - 09 100 
2003 05 71,4 01 14,3 01 14,3 - - 07 100 
2004 02 66,7 01 33,3 - - - - 03 100 
2005 05 83,3 01 16,7 - - - - 06 100 

TOTAL 41 63,1 13 20 08 12,3 03 4,6 65 100 
Tabela 2 - Classificação dos artigos segundo os quadros de referência de Bruyne, Herman e 
Schoutheete (1977) 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Pode-se verificar uma forte predominância de artigos de  base positivista, isto é, que 

poderiam ser enquadrados como tipologias, visto que apresentaram uma estrutura conceitual 

analítica e uma tendência empírica, alvo de grande parte dos trabalhos analisados. Assim, 

segundo Bruyne, Herman e Schoutheete (1977), pode-se dizer que esses estudos visavam 

apenas determinar variáveis de uma situação que se desejava descrever.  

Os trabalhos de orientação ideal -típica, ou seja, cujo quadro de referência foi a 

Compreensão, distribuíram-se em menor freqüência, provavelment e em virtude do próprio 

tema abordado pelos trabalhos. Historicamente, atribui -se a Eric Trist (1951) a origem da 

denominação Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, sendo que até o presente momento, 

ainda não se conseguiu estabelecer um conceito definitivo. Sabendo que o tipo ideal  é um 

modo de teorização, o contexto no qual se encontra o construto, tema dos trabalhos 

analisados, pode estar interferindo na orientação morfológica dos mesmos.  

Numa proporção um pouco menor que no quadro Compreensão, trabalhos 

funcionalistas também foram encontrados, principalmente no ano de 2002, ano no qual houve 
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um número maior de trabalhos publicados sobre o tema qualidade de vida no trabalho. O 

quadro Funcionalista difere do Positivismo em dois critérios: o objeto de estudo em trabalhos 

funcionalistas é a ação social; nos trabalhos positivistas esse objeto é o fato dado, isto é, o 

caso. O outro critério é o objetivo do trabalho. Para os estudos funcionalistas, o objetivo é 

analisar as inter -relações e as causalidades entre as  coisas, enquanto os positivistas têm por 

objetivo compreender, com base em teorias. O quadro de referência estruturalista foi 

observado numa quantidade mínima de artigos. 
 
 

PROCEDIMENTO DE 
COLETA DE DADOS 

ANO 

TEÓRICO QUALI- 
TATIVO 

QUANTI- 
TATIVO 

QUALITATIVO/ 
QUANTITATIVO TOTAL 

 N % N % N % N % N % 
1987 - - - - 01 100 - - 01 100 
1988 - - 01 50 01 50 - - 02 100 
1989 - - 01 33,3 02 66,7 - - 03 100 
1990 01 50 - - 01 50 - - 02 100 
1991 - - - - - - 01 100 01 100 
1992 - - - - 02 100 - - 02 100 
1993 - - - - 01 100 - - 01 100 
1994 02 50 01 25 01 25 - - 04 100 
1995 01 33,3 - 33,3 01 33,3 01 - 03 100 
1996 01 50 01 50 - - - - 02 100 
1997 - - 01 50 01 50 - - 02 100 
1998 - - - - 01 50 01 50 02 100 
1999 - - 03 42,8 02 28,6 02 28,6 07 100 
2000 - - - - 03 100 - - 03 100 
2001 02 40 - - - - 03 60 05 100 
2002 - - 01 11,1 01 11,1 07 77,8 09 100 
2003 - - 01 14,3 02 28,6 04 57,1 07 100 
2004 - - 02 66,7 01 33,3 - - 03 100 
2005 - - 01 16,7 01 16,7 04 66,6 06 100 

TOTAL 07 10,8 13 20 22 33,8 23 35,4 65 100 
Tabela 3 - Classificação dos artigos segundo os procedimentos de coleta de dados abordados por Gil (1991) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebeu-se que predominaram artigos nos quais os dados foram trabalhados 

quali/quantitativamente, quase sempre compostos de questionário complementado por uma 

entrevista semi-estruturada. Verificou-se, também, uma tendência dos trabalhos apresentados 

nos quatro últimos anos (2002, 2003, 2004 e 2005) a ap resentarem estudos de natureza 

qualitativa.  

De outra forma, dentre os 61 artigos analisados, 22, que equivalem a 36%, tomaram 

como base para seu estudo um modelo clássico já consagrado pela literatura, permeado ou não 

por outra parte qualitativa. Carvalho  e Souza (2003) e El -Auoar e Souza (2003) atentam, 
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respectivamente, para o valor do procedimento qualitativo e para barreiras e ruídos de 

comunicação gerados quando se direciona instrumento padronizado, em linguagem técnico -

especializada, a grupos com escolaridade limitada. 
 

FORMA DE ANÁLISE 
DE DADOS 

ANO 
QUANTITATIVA QUALITATIVA 

1987 Estatística descritiva  
1988 Estatística descritiva Análise de conteúdo 
1989 Estatística descritiva, correlação e variância  
1990 Estatística descritiva, correlação e variância  
1991 Estatística descritiva  
1992 Estatística descritiva, Programa estatístico 

(QUATTRO-PRO), variância, regressão 
simples e múltipla 

 

1993 Estatística descritiva  
1994 Estatística descritiva, análise de variância Análise de conteúdo 
1995 Estatística descritiva Análise de conteúdo,  
1996  Análise de conteúdo 
1997 Estatística descritiva Análise de conteúdo 
1998 Estatística descritiva  
1999 Software (SAS), teste kruskal wallis, 

correlação, estatística descritiva, teste de 
variância 

Análise de conteúdo 

2000 Estatística descritiva, Teste Fridman  
2001 Estatística descritiva, kruskal wallis, software 

(SAS) 
 

2002 SPSS, correlação, estatística descritiva, 
analise fatorial exploratória, ANOVA 

 

Análise de conteúdo 

2003 Análise fatorial exploratória, SPSS, 
correlação, estatística descritiva, software 
Sphinx, método PAF, ANOVA, fatos post 
hoc, teste scheffe, qui-quadrado, análise de 

clusters 

Análise de conteúdo 

2004 Estatística descritiva, análise de 
conglomerado, 

Correlação, análise de variância, teste qui-
quadrado 

Análise de conteúdo, 
Análise de discurso 

de Lane (1985) 

2005 Análise fatorial, Teste 
de Esfericidade de Barlett, Medida de 

Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-
Olkin, Alfa 

de Cronbach, , teste U de Mann-Whitney 
(estudo da diferença entre os dois grupos 

pesquisados), software Statistical Analysis 
Systems 

(SAS), teste Kruskal-Wallis, análise de 
conglomerados (análise cluster), SPSS, 

software Minitab, Estatísticas descritivas 

Análise do conteúdo, 
Análise de 

correspondência 

Quadro 8 - Classificação dos artigos segundo sua técnica de análise dos dados 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Foi possível perceber, a partir do gráfico anterior, certa falta de aprofundamento das 

análises estatísticas aplicadas aos estudos que versam sobre QVT, tendo em vista que apesar 

do primeiro software estatístico para análise de dados ter sido utilizado já em 1992, o mesmo 

foi empregado apenas para a análise de variância e de regressão. Depois disso, tais a nálises se 

repetiram em alguns estudos, seguidas também da utilização de testes não -paramétricos; mas, 

apenas em 2002 veio a ocorrer mais um aprofundamento das técnicas estatísticas: foi utilizada 

a análise fatorial. Essa análise também foi utilizada em tr abalho no ano seguinte, ano em que 

também foi utilizada outra técnica mais rebuscada: a análise de cluster. Essas duas últimas 

técnicas continuaram sendo utilizadas nos anos seguintes. 

Quanto a análise qualitativa, merece destaque a análise de conteúdo. Es sa técnica foi 

de marcante utilização pelos estudos que versaram sobre QVT e tinham conotação qualitativa. 

É válido, ainda, salientar que o quadro anterior foi montado a partir de informações 

disponibilizadas nos próprios artigos. Portanto, outras formas d e análise podem ter sido 

utilizadas nos estudos e, por não constarem nos artigos, também não estarem dispostas no 

quadro.  
 

NÍVEIS DA 
PESQUISA 

 
ANO 

EXPLORA- 
TÓRIA 

DESCRI- 
TIVA 

EXPLICA- 
TIVA 

EXPLORATÓRIO- 
DESCRITIVA TOTAL 

 N % N % N % N % N % 
1987 01 100 - - - - - - 01 100 
1988 - - - - - - 02 100 02 100 
1989 01 33,3 - - - - 02 66,7 03 100 
1990 01 50 - - - - 01 50 02 100 
1991 - - 01 100 - - - - 01 100 
1992 01 50 01 50 - - - - 02 100 
1993 01 100 - - - - - - 01 100 
1994 01 25 01 25 02 50 - - 04 100 
1995 01 33,3 02 66,7 - - - - 03 100 
1996 - - 02 100 - - - - 02 100 
1997 - - 01 50 - - 01 50 02 100 
1998 - - 01 50 - - 01 50 02 100 
1999 02 28,6 02 28,6 - - 03 42,8 07 100 
2000 - - 03 100 - - - - 03 100 
2001 01 20 03 60 01 20 - - 05 100 
2002 02 22,2 03 33,3 - - 04 44,5 09 100 
2003 02 28,6 02 28,6 - - 03 42,8 07 100 
2004 01 33,3 01 33,3 01 33,3 - - 03 100 
2005 01 16,7 03 50 - - 02 33,3 06 100 

TOTAL 16 24,6 26 40 04 6,1 19 29,2 65 100 
Tabela 4 - Classificação dos artigos segundo os níveis da pesquisa de Gil (1999) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se na distribuição dos artigos, uma maioria com ênfase descritiva. Logo a 

seguir há uma classificação quase eqüitativa entre os estudos com características exploratórias 

e aqueles que exploravam e, ao mesmo tempo, descreviam determinada realidade, sendo as 

pesquisas exploratórias melhor distribuídas entre os 19 anos de publicaçõe s sobre QVT no 

Brasil. Tem-se, portanto, que 39,3% dos artigos sobre QVT publicados nesse período têm o 

objetivo, consoante Gil (1999), de descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou estabelecer relação entre as variáveis, de manei ra a utilizar -se de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. Verificou -se também que 57,3% dos trabalhos avaliados 

apresentaram fundamentos exploratórios em sua metodologia. Esta natureza exploratória se 

dá, não preponderantemente em relação à teoria, há muito já estudada pela literatura da área, 

mas sim em relação aos campos nos quais estes estudos estão sendo realizados 

(telecomunicações, hotéis, polícia etc). 

 
DELINEAMENTO 
DA PESQUISA 

 
ANO 

PESQ. 
BIBLIOGRÁFICA 

LEVANTAMENTO 
(SURVEY) CASO TOTAL 

 N % N % N % N % 
1987 - - 01 100 - - 01 100 
1988 - - 02 100 - - 02 100 
1989 - - 03 100 - - 03 100 
1990 01 50 01 50 - - 02 100 
1991 - - - - 01 100 01 100 
1992 - - 01 50 01 50 02 100 
1993 - - 01 100 - - 01 100 
1994 02 50 - - 02 50 04 100 
1995 01 33,3 02 66,7 - - 03 100 
1996 01 50 - - 01 50 02 100 
1997 - - 01 50 01 50 02 100 
1998 - - 01 50 01 50 02 100 
1999 - - 02 28,6 05 71,4 07 100 
2000 - - 02 66,7 01 33,3 03 100 
2001 02 40 01 20 02 40 05 100 
2002 01 11,1 04 44,4 04 44,4 09 100 
2003 - - 05 71,4 02 28,6 07 100 
2004 01 33,33 01 33,33 01 33,33 03 100 
2005 01 16,7 02 33,3 03 50 06 100 

TOTAL 10 15,4 30 46,1 25 38,5 65 100 
Tabela 5 - Classificação dos artigos segundo o delineamento da pesquisa conforme Gil (1999) 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quanto ao delineamento da pesquisa observou-se que algumas formas de classificação 

adotadas por Gil (1999) aparecem de maneira secundária nos trabalhos analisados: pesquisa 
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bibliográfica e observação participante. Enquanto outras classificações sequer foram 

observadas no estudo como, por exemplo, a pesquisa experiment al e ex-post-facto, ambas 

com características de laboratório, além de outra classificação adotada por Gil (1991), como a 

pesquisa ação.  Ficou evidente, portanto, o predomínio de artigos que se apóiam sobre a 

técnica survey, ou seja, um levantamento de dados feito pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter 

as conclusões correspondentes.  

Logo em seguida ficaram os artigos que trabalharam mediante estudo de caso, os quais 

possuem base empírica de investigação. Esses tipos de artigos acabam sofrendo alguns 

preconceitos adquiridos pelos pesquisadores em relação a tal tipo de estudo, tais como: falta 

de rigor metodológico, dificuldade de genera lização e um grande espaço de tempo a ser 

destinado à pesquisa.  

 

REFERÊNCIAS 

 
ANO 

ARTIGOS LIVROS OUTROS TOTAL 

 N % N % N % N % 
1987 10 55,6 06 33,3 02 11,1 18 100 
1988 11 36,7 18 60 01 3,3 30 100 
1989 30 43,5 36 52,2 03 4,3 69 100 
1990 15 41,7 19 52,8 02 5,5 36 100 
1991 08 40 12 60 - - 20 100 
1992 07 33,3 10 47,6 04 19,1 21 100 
1993 09 60 04 26,7 02 13,3 15 100 
1994 19 33,3 22 38,6 16 28,1 57 100 
1995 27 52,9 19 37,3 05 9,8 51 100 
1996 30 42,85 37 52,85 03 4,3 70 100 
1997 04 8,2 19 38,8 26 53 49 100 
1998 15 35,7 22 52,4 05 11,9 42 100 
1999 53 34,9 78 51,3 21 13,8 152 100 
2000 27 36,5 36 48,6 11 14,9 74 100 
2001 42 46,7 26 28,9 22 24,4 90 100 
2002 70 28,8 119 49 54 22,2 243 100 
2003 57 33,6 81 47,6 32 18,8 170 100 
2004 22 27,2 42 51,8 17 21 81 100 
2005 59 39,3 65 43,3 26 17,3 150 100 

TOTAL 515 35,8 671 46,6 254 17,6 1440 100 
Tabela 6 - Detalhamento das referências 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Quanto às referências, ao contrá rio do que foi verificado por Caldas, Tonelli e 

Lacombe (2002), analisando a produção científica em recursos humanos nos ENANPADs da 
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década de 90, verificou -se uma tendência de maior utilização de livros durante o período 

analisado pelo presente estudo e uma correspondente diminuição na utilização de artigos.  

Importante questionar até que ponto essa diminuição pode afetar a atualidade do que 

está sendo pesquisado. Não se pretende, com esse questionamento, diminuir a grande 

importância que as referências bibliográficas têm para qualquer estudo. Não se pode, contudo, 

negar o fato de que o tempo estimado para a publicação de um livro é bem maior que para 

publicação de um artigo, o que acaba tornando o conteúdo deste último mais recente. Outros 

tipos de referências incluem relatórios de pesquisa, documentos, artigos publicados em jornais 

e revistas não científicas e, principalmente, dissertações e teses. 
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Tabela 7 - Produção por instituição 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Número 

de 
autores 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total % 

1 - - 1 - - 1 1 2 1 2 - 1 1 1 - 1 1 1 - 14 21,5 
2 1 2 2 1 - - - 1 - - 2 1 5 - 2 5 5 2 2 31 47,7 
3 - - - - - - - 1 - - - - 1 2 1 2 - - 3 10 15,4 

4 ou mais - - - 1 1 1 - - 1 - - - - - 2 1 1 - 2 10 15,4 
Total 1 2 3 2 1 2 1 4 2 2 2 2 7 3 5 9 7 3 7 65 100 

Tabela 8 - Quantidade de autores por artigo 
Fonte: Dados da pesquisa 

Ano / 
Instituição EMBRAPA UFRGS UFBA PUC-MG UFU-MG UFMG UFSC UFPB UNICID-

SP USP UCG-GO UNITAU-
SP 

Facul-
dade 

Christus - 
CE 

UMESP 

IMSP- 
PR UFRJ FGV-SP UFPE UFRN TOTAL 

1987 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
1988 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
1989 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 3 
1990 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 
1991 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 
1992 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
1993 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
1994 - 1 - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - 4 
1995 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 
1996 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 2 
1997 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 2 
1998 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 
1999 - 1 - - - 4 2 - - - - - - - - - - - - 7 
2000 - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - 3 
2001 - - - - - 3 1 - - - - - - - 1 - - - - 5 
2002 - 3 - - - 3 1 - - 1 - - - - - - - 1 - 9 
2003 - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 2 7 
2004 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - 3 
2005 - - - - - 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - 1 1 7 

TOTAL 1 11 1 1 1 24 7 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 65 

% 1,5 16,9 1,5 1,5 1,5 36,9 10,8 1,5 1,5 4,6 3,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,1 6,2 100 
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Verificou-se, ainda, a produção por instituição e a quantidade de autores por trab alhos 

publicados no período abordado pelo presente estudo. Em relação à produção por instituição, 

notou-se uma ampla vantagem, em número de publicações, possuída pela UFMG. Tal 

instituição é responsável por 36% da publicação nacional sobre QVT e, de 1987 a  2005 só 

deixou de publicar artigos sobre o tema em cinco anos. Em segundo lugar, porém bem mais 

distante, vem a UFRGS, com 18%, e sem publicações sobre o tema nos três últimos anos. A 

UFSC aparece como o terceiro grupo de estudos no Brasil, com quase 10% das publicações 

brasileiras sobre o tema. Em quarto lugar aparecem empatadas a UFRN e a USP, cada uma 

com 6,6% dos artigos sobre QVT publicados no Brasil. As demais mantêm o número absoluto 

de trabalhos relativamente constante. 

Também foi possível observar  uma tendência à publicação em conjunto, uma vez que 

cerca de 79% das publicações possuíam mais de um autor. Desses 79%, 47% foram de 

publicações em duplas, o que pode ser explicado por publicações provenientes de trabalhos de 

final de curso, quanto o autor publica com seu orientador. 

Dentro desse contexto constata -se que a maior parte dos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos acerca do tema Qualidade de Vida no Trabalho caracteriza -se por um caráter 

empirista analítico, ou seja, correspondem, de fato, a um  estágio pouco avançado do 

desenvolvimento de uma disciplina científica, contribuindo para a edificação de um quadro 

conceitual amplamente descritivo que tem, no máximo, um poder de generalização empírica.  

Alguma evolução, entretanto, tem sido percebida, quando se observa a crítica colocada 

pelos autores anteriormente citados. Esses autores questionam a metodologia empregada nos 

trabalhos da área de Recursos Humanos, tendo em vista apresentarem predominância de 

pesquisa qualitativa sem maior pretensão indutiva; o emprego de estudos de caso, assim como 

estarem concentradas na origem, por um conjunto extremamente limitado de autores e 

programas. Nos estudos sobre artigos que versam sobre QVT o que foi visto foi uma 

preferência por estudos mistos (qualitativo/ quantitativo), tendo em vista a tendência a 

considerar que estudos apenas quantitativos acabam gerando uma investigação limitada (EL -

AUOAR e SOUZA, 2003).  

É possível esclarecer também, dentro de uma perspectiva de evolução científica, que 

dentre os artigo s analisados, existiu considerável diversificação de autores e universidades. 

Observa-se ainda uma tendência a publicação em conjunto, uma vez que apenas 13 trabalhos 

foram publicados por um único autor. 
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1.4 CONCLUS ÕES MAIS RELEVANTES DOS AR TIGOS PUBLICADOS NOS 

PRINCIPAIS PERIÓDICOS BRASILEIROS E NO ENANPAD 

 

 

Com o objetivo de focalizar o desenvolvimento de trabalhos publicados nos periódicos 

e congresso citados anteriormente, assim como fornecer para futuros trabalhos a trilha seguida 

pelos estudos de QVT realizados no Brasil, no que tange as suas conclusões e recomendações, 

são condensados a seguir os pontos mais relevantes. Para tanto, a partir da leitura foram 

criadas categorias nas quais foram classificadas as conclusões dos artigos analisados. Essas 

categorias fazem referências a achados e sugestões relacionadas aos seguintes temas: QVT 

como forma de controle do indivíduo; QVT e Recursos Humanos; Modelos de QVT; QVT 

nas organizações; QVT e seus indicadores; Programas de Quali dade de Vida no Trabalho; 

QVT em diferentes níveis hierárquicos; QVT e produtividade; QVT e o comportamento 

organizacional. Por último, ainda são apresentados os resultados do trabalho realizado por 

Kilimnik, Moraes e Ramos (1994) sobre o estado da arte em  qualidade de vida no trabalho na 

década anterior àquele ano. 

 

 

1.4.1 QVT como forma de controle 

 

 

- Apenas uma sólida compreensão do que consiste a QVT poderá i mpedir que tal 

tecnologia se transforme em uma técnica manipulativa nas relações de trabalho (ARAÚJO, 

1996). 

- A QVT só passou a ser um tópico, tanto para empresas quanto para pesquisadores, 

quando o sentido do próprio trabalho desapareceu, causado pela cr escente fragmentação e 

divisão do trabalho. Nesse sentido os modelos e teorias têm funcionado como remendos na 

busca do sentido do trabalho (VIEIRA, 1996).  

- As recompensas diretas e indiretas, as condições do ambiente de trabalho seguras e 

atrativas, a concepção do trabalho, autonomia e participação do indivíduo, a imagem social da 

empresa e o equilíbrio entre trabalho, família e lazer, promovem, na realidade, a 

instrumentalização do indivíduo no trabalho através de métodos cada vez mais sofisticados de 

controle social. (DOURADO; CARVALHO, 2005). 
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- Existe um discurso formal que preconiza a importância dos recursos humanos para as 

organizações, mas cujas práticas pouco refletem um encaminhamento nessa direção. 

Conforme assinala Aktouf (1996), as mudanças no  mundo do trabalho e as novas formas de 

organizá-lo escondem o fato de que continuam a tratar o ser humano como “custo” e como 

“recurso” (TOLFO; PICCININI, 2002). 

- Torna-se premente desenvolver e promover programas mais abrangentes de QVT, 

que abordem tanto, aspectos individuais como coletivos e estruturais, com vistas a diminuir o 

“caráter contraditório” das intervenções de QVT explicitado por Vieira (1996), que tanto 

possibilitam melhorias nas condições de vida, como também se prestam ao enfraquecimento 

da coletividade, à mediação de conflitos e ao aumento do engajamento, da submissão, do 

controle e da dominação sobre o trabalhador (PAIVA et al, 2002). 

- Os trabalhos de QVT, de uma maneira geral, têm deixado de levar em consideração 

os conflitos entre as classes, ignorando o discurso manipulativo presente no uso da 

“participação” na busca da “democratização” do espaço de trabalho. Os benefícios 

assistenciais, a própria participação nos lucros, o plano de carreira, são apenas uma parte das 

necessidades huma nas, mas não permitem a emancipação do trabalhador (VIEIRA; 

MORAES, 1997).  

 

 

1.4.2 QVT e Recursos Humanos 

 

 

- Outras pesquisas devem responder: Como se dão os processos de recrutamento e 

seleção dessas empresas? Até que ponto a r otatividade de pessoal está relacionada à natureza 

da atividade ou às políticas de gestão organizacional? (SOUZA et al, 2005) 

- Quando o treinamento é eficaz, ajuda os seus participantes a desenvolverem 

melhores estratégias de trabalho e de combate ao estr esse, podendo contribuir para melhor 

desempenho e progresso na carreira e de preservação da saúde no ambiente de trabalho. 

Resta, contudo, uma pergunta intrigante: a) Será que é o fato de as empresas oferecerem um 

ambiente percebido como de boa qualidade d e vida que favorece a percepção de eficácia do 

treinamento de seus empregados? Ou será o contrário: b) Quando o treinamento é eficaz, 

melhora a percepção dos empregados a respeito das variáveis de qualidade de vida e estresse 

no trabalho? (MARQUES; MORAES, 2004). 
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- Sugere-se o desenvolvimento de futuras pesquisas que analisem e identifiquem ações 

desenvolvidas pelas áreas de RH, através de programas e políticas organizacionais (SILVA; 

ANTUNES, 2002). 

- Até que ponto a busca da qualidade de vida no trabalho é consistente com uma 

estratégia de comprometimento das pessoas com o negócio da empresa? O que se constatou é 

que a ausência de estratégia de QVT tem gerado aumento do nível de “ stress” e dificultado a 

gestão da qualidade total (ALBUQUERQUE; LIMONGI-FRANÇA, 1997).  

- No meio empresarial brasileiro, há uma preocupação não apenas com a dimensão 

técnica e operacional dos processos de inovação, mas também com a dimensão humana no 

trabalho (SOUZA et al, 2003). 

- A QVT é resultante da polí tica de recursos humanos adotada pela empresa 

(ALBUQUERQUE; LIMONGI-FRANÇA, 1997). 

 

 

1.4.3 Modelos de QVT 

 

 

- Necessidade de se dar uma maior ênfase na coleta de dados qualitativos, devido 

principalmente a algumas divergências que foram encontradas entre a análise quantitativa e a 

qualitativa (BISPO et al, 2005); (EL-AOUAR; SOUZA, 2003). 

- Ampliar o modelo de Hackman e Oldhan incluindo a variável stress, tendo em vista 

que a presença em grau excessivo das dimensões do trab alho pode também provocar o stress 

no trabalho (MORAES et al, 1990). 

- Parcialidade da eficiência do modelo de Hackman e Oldhan para aplicação ao nível 

gerencial brasileiro (RODRIGUES, 1989). 

- Validação da aplicação do modelo de Hackman e Oldhan entre adm inistradores e 

estudantes de administração (MORAES; KILIMNIK, 1989). 

- Principais fatores determinantes de QVT: o próprio trabalhador, relações 

interpessoais, colegas, chefe, trabalho, política de administração de RH e a empresa. 

(SIQUEIRA; COLETA, 1989). 

- Modificação no questionário de Hackman e Oldhan (1975), em sua parte que avalia a 

satisfação com as variáveis contextuais. Constatou -se a necessidade de um maior 

detalhamento dessas variáveis, por exemplo, no sentido de que seja feita uma discriminação 

entre segurança no trabalho (quanto a acidentes) e segurança no trabalho (quanto à segurança 
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no mesmo). Também entre satisfação com o trabalho (quanto ao equilíbrio interno) e 

satisfação com o salário (quanto ao equilíbrio externo). Além disso, deveria ser agregada a 

essa parte do questionário a variável satisfação com as condições físicas do ambiente de 

trabalho, como ruído, calor, ventilação etc (MORAES et al, 1992). 

- Recomendação para trabalhos futuros de uma maior utilização de análise qualitativa, 

procurando-se desta forma eximir qualquer dúvida que possa surgir em uma pesquisa que 

tenha como maior peso a análise quantitativa (BISPO et al, 2005). 

- Recomendação para o desenvolvimento de um instrumento de pesquisa mais flexível, 

para que características próprias de cada organização ou de cada categoria profissional 

possam também ser avaliadas; a utilização de mais pesquisas qualitativas, para que a situação 

identificada nos locais pesquisados possa ser mais bem compreendida (MOURÃO; 

KILIMNIK; FERNANDES, 2005); 

- O instrumento de coleta de dados de QVT utilizado nesse estudo tem sua Parte I 

composta por questões relativas ao perfil da amostra: dados pessoais, ocupacionais e 

econômicos. A Parte II, de questões relativas à categoria dimensões básicas da taref a do 

modelo de Hackman e Oldham (1975), sendo analisadas as variáveis: variedade de 

habilidades, identidade da tarefa, significado da tarefa, interrelacionamento, autonomia, 

feedback extrínseco e feedback intrínseco. A Parte III, de questões sobre a categoria interação 

indivíduo-organização, baseadas no modelo de Walton (1973), sendo analisadas as variáveis: 

compensação justa e adequada; segurança e saúde no trabalho; oportunidade de uso das 

capacidades humanas; oportunidade de crescimento profissional; int egração social; 

constitucionalismo; equilíbrio trabalho e vida; e relevância social do trabalho. A Parte IV 

aborda a categoria fatores organizacionais e ambientais de acordo com as abordagens de 

QVT de Westley (1979) e de Werther e Davis (1983). Do modelo de Westley (1979) foram 

analisadas as variáveis: segurança no emprego, realização profissional, atuação sindical e 

participação. Do modelo de Werther e Davis (1983) foram analisadas as variáveis: 

organização escolar, atuação do Governo e interação com outr as instituições. Esse 

instrumento se revelou adequado à amostra; contudo, propõe-se a inclusão de outras variáveis 

relacionadas ao contexto atual de trabalho do País, tais como: pressão exercida por parte dos 

superiores; desenvolvimento cultural; capacidad e produtiva; atendimento aos objetivos 

individuais; forma de tratamento de conflitos internos; comunicação; complexidade do 

trabalho; volume de trabalho e políticas de gestão de pessoal. (ADORNO; MARQUES; 

BORGES, 2005). 
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- Questiona-se o conteúdo do modelo de Hackman e Oldhan e a forma como busca 

alcançar a QVT. Sua linguagem, de difícil compreensão para indivíduos com reduzido nível 

de escolaridade, indica o caráter elitista do instrumento; a falta de clareza observada em 

algumas questões; a extensão do ins trumento, o que torna a aplicação cansativa; e, por fim, 

uma concepção que demonstra estar voltada para trabalhadores assalariados e inseridos no 

mercado formal competitivo, o que traz características da época e da realidade do país (EUA) 

em que foi desenvolvido o instrumento (CARVALHO; SOUZA, 2003).  

- É possível que metodologias de natureza qualitativa sejam mais indicadas a uma 

situação de trabalho não remunerado, permitindo alcançar indicadores de QVT específicos 

(CARVALHO; SOUZA, 2003). 

- Ficou evidenc iado, quanto ao conteúdo que, dentre os atributos colocados pelos 

profissionais pesquisados (músicos), dois deles – competitividade e divulgação do trabalho – 

não estão presentes nos modelos usualmente difundidos no meio acadêmico e aplicados em 

situações do cotidiano. A competitividade entre pares apareceu como atributo descritivo e 

valorativo ao passo que a divulgação do trabalho, apenas como atributo valorativo (EL -

AOUAR; SOUZA, 2003).  

- Foi incluído um item referente à inovação no trabalho, o que condi z com o momento 

de mudanças no mundo do trabalho e vai ao encontro do que Walton (1973) salientou: a 

possibilidade de se incluirem novos fatores, em decorrência do contexto (TOLFO; 

PICCININI, 1998 e 2002). 

- Sugere-se o desenvolvimento de um instrumento de  pesquisa mais maleável, sendo 

composto de uma parte “fixa” que abranja aspectos de Qualidade de Vida, Stress e Dados 

Demográficos; e outra parte variável, de acordo com as peculiaridades da categoria 

profissional investigada (PAIVA; MARQUES, 1999).  

 - Há  que se ressaltar, todavia, a necessidade do desenvolvimento de modelos de 

qualidade de vida no trabalho mais aderentes às nossas especificidades culturais, econômicas 

e sociais. Afinal, é preciso levar em conta que os modelos tradicionais foram desenvolvi dos 

em realidades significativamente diferentes da qual nos inserimos (SANT`ANNA; COSTA; 

MORAES, 2000). 

 - O estudo revela a necessidade de novas pesquisas que visem avaliar até que ponto 

fatores de contexto (extrínsecos à tarefa) não se têm revelado tão ou mais significativos para a 

qualidade de vida dos trabalhadores que fatores mais diretamente ligados ao escopo da tarefa; 

contrariamente ao que se poderia supor com base em trabalhos desenvolvidos por autores 
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clássicos de QVT, como Herzberg (1968), Nadler  e Lawler (1983), Hackman e Oldham 

(1975), Werther e Davis (1983), dentre outros (SANTANNA; COSTA; MORAES, 2000). 

- Se a QVT interfere diretamente na produtividade das empresas, mas seus resultados 

positivos não são ainda observáveis, fica ressaltada a nec essidade de modelos para a 

mensuração ou avaliação destes resultados (OLIVEIRA; LIMONGI-FRANÇA, 2005). 

 

 

1.4.4 QVT nas organizações 

 

 

- O indivíduo que encontra condições de trabalho favoráveis ao equilíb rio de seus 

aspectos racionais, emocionais e afetivos desenvolve, paralelamente, uma maior motivação 

interna e uma integração consistente aos valores e objetivos da empresa (MORAES et al, 

1995). 

- De acordo com os resultados apresentados pode -se perceber que o tipo de empresa 

(indústria, comércio e serviço) interfere no modo como os trabalhadores vivenciam o prazer e 

o sofrimento no trabalho, e estabelece relações entre essas vivências e os Programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho (GUIMARAES; MACEDO, 2003). 

- Recomenda-se estender o estudo sobre a QVT para outras profissões em diferentes 

tipos de organizações e em diferentes contextos culturais (MORAES et al, 1990). 

- Administradores casados e do sexo masculino apresentam escores de QVT 

significativamente mais elevados do que os do sexo feminino não casados. (idem). 

- Administradores do setor privado apresentam maior motivação interna para o 

trabalho, assim como seu t rabalho parece apresentar maior potencial motivacional que o de 

seus pares do setor público (idem). 

- O tamanho da organização tende a relacionar -se inversamente com a satisfação no 

cargo (idem). 

- A QVT do administrador, cujo trabalho é mediado pelo computador, é satisfatória no 

que diz respeito a fatores intrínsecos ao próprio cargo, com limitações no que se refere às 

variáveis contextuais (segurança, ambiente social e compensação). (MORAES; KILIMNIK, 

1989), (MORAES et al, 1990). 

- Recomenda-se a realização de outras investigações em instituições federais de ensino 

superior, a fim de que os resultados possam ser comparados e propostas em relação a essa 
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categoria possam ser encaminhadas ao Ministério da Educação (MOURÃO; KILIMNIK; 

FERNANDES, 2005); 

- O trab alho voluntário é, de fato, satisfatório e contribui para a QVT dos atores 

sociais. (CARVALHO; SOUZA, 2003). 

- As organizações preocupam-se com a relevância social da vida no trabalho, ao passo 

que a compensação nem sempre é considerada justa e adequada. O s dados mostram uma 

alteração de perspectiva nos três anos estudados, que se desloca dos aspectos relacionados a 

uma perspectiva sistêmica e que não apresenta reflexos diretos sobre as condições específicas 

de trabalho e de vida do empregado, para aspectos  mais pontuais de relações interpessoais 

(TOLFO; PICCININI, 2002). 

 

 

1.4.5 QVT e a análise de seus indicadores 

 

 

- Destaque positivo para as seguintes variáveis, do ponto de vista das chefias de nível 

médio: significado da tarefa,  inter -relacionamento e satisfação com o ambiente social 

(MORAES et al, 1991).  

- Indicadores avaliados de maneira positiva na construção civil – equipamentos de 

segurança, concessão de benefícios ainda não oferecidos por outras empresas, a 

disponibilidade e qualidade dos materiais para o trabalho, variedade de habilidades, 

tratamento do superior, companherismo, cumprimento das obrigações legais, sistema de 

comunicação e normas conhecidas dos funcionários (LIMA, 1994). 

- A QVT no Banco do Brasil aparentou s er bastante satisfatória, mormente para os 

aspectos do ambiente de trabalho (significância do trabalho, responsabilidade pelos resultados 

da empresa e motivação interna) (MACEDO, 1992). 

- Os colaboradores de agências bancárias do Vale do Ribeira apresentam  bons níveis 

de satisfação para Plano de Carreira, Assistência à Saúde e ao Lazer, Teto Salarial e 

Responsabilidade Social interna (DONAIRE; ZACHARIAS; PINTO, 2005). 

- Os professores de escolas municipais e estaduais estão moderadamente satisfeitos no 

que se refere às variáveis: variedade de habilidades, significado da tarefa, autonomia e 

interrelacionamento. Conclui-se que os professores estão moderadamente satisfeitos quanto a: 

segurança e saúde e oportunidade de uso das capacidades humanas . Os professore s 

apresentaram igualmente satisfação moderada quanto às variáveis: integração social; 
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constitucionalismo; relevância social do trabalho; equilíbrio trabalho e vida ; porém com 

diferenças significativas entre as escolas municipais e estaduais. Os professores  se sentem 

moderadamente satisfeitos no que se refere à organização escolar e à realização profissional 

(ADORNO; MARQUES; BORGES, 2005). 

- Do ponto de vista da satisfação com as variáveis de QVT, as de maior destaque estão 

relacionadas ao grau de inter -relacionamento experimentado para a realização das tarefas, à 

significância destas tarefas para as pessoas envolvidas, à segurança no emprego e à integração 

dos pastores nos ministérios locais (HONORIO; BRAGA; MARQUES, 2000). 

- O escore geral de QVT pôde ser considerado normal e revelou que a satisfação é 

maior com o contexto do trabalho do que com suas características intrínsecas. E também, 

quanto mais amadurecida se encontra uma implantação de qualidade total, melhores são os 

níveis auferidos de QVT (TAYLOR, 2000). 

- Quanto às variáveis de QVT do modelo de Hackman e Oldham (1975), as pesquisas 

realizadas nos últimos dez anos mostraram que a variável mais significativa encontrada nos 

resultados do ponto de vista da satisfaçã o relacionou -se ao grau de inter -relacionamento 

experimentado na realização das tarefas (HONORIO; MARQUES; MELO, 2001). 

- Destaque negativo para as variáveis quanto as chefias de nível médio: feedback 

extrínseco (MORAES et al, 1991). 

- A motivação é tanto maior quanto for o nível de instrução formal; a satisfação é tanto 

menor quanto maior for o nível de instrução formal; a motivação é influenciada de forma 

significativa pelo estado civil; a satisfação é tanto maior quanto maior for o nível salarial 

(RODRIGUES, 1989). 

- Indicadores avaliados de maneira negativa na construção civil – salário x trabalho 

(LIMA, 1994). 

- Indicadores avaliados de maneira negativa na EMBRAPA – salário x desempenho, 

oportunidade de participar de treinamento, promoções justas (QUIRINO; XAVIER, 1987). 

- Indicadores avaliados de maneira negativa nos CPDs – feedback das chefias, 

dificuldade de identificação do produto final das tarefas, condições do contexto 

organizacional, segurança no emprego, compensação, oportunidades de crescimento  e 

desenvolvimento pessoal (FERNANDES; BECKER, 1988). 

- Na análise da QVT no Banco do Brasil, variáveis como variedade de habilidades, 

identidade da tarefa e autonomia apresentaram-se como críticas, indicando avaliação negativa 

do conteúdo da tarefa (MACEDO, 1992). 
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- Os maiores problemas apontados pelos colaboradores de agências bancárias do Vale 

do Ribeira dizem respeito à Jornada de Trabalho, ao Convívio Funcionários x Cargos de 

Chefia e à Responsabilidade Social externa (DONAIRE; ZACHARIAS; PINTO, 2005). 

- Os resultados permitem afirmar que a dimensão Compensação aglutina os 

indicadores inferiores de Qualidade de Vida no Trabalho da categoria profissional estudada, 

seguida das Condições de Trabalho. Os salários e a renda familiar são relativamente baixos e 

não há política de benefícios e de atenção à saúde dos trabalhadores (SOUZA et al, 2005). 

- Quanto às variáveis atuação governamental; interação com outras instituições e 

segurança no emprego foi apurada a insatisfaçã o dos professores de escolas municipais e 

estaduais. Os professores também se mostraram insatisfeitos em relação às variáveis atuação 

sindical e participação , com diferenças significativas entre as duas escolas: em ambas a 

insatisfação dos professores esta duais superou a dos municipais (ADORNO; MARQUES; 

BORGES, 2005). 

- Fatores como participação e liberdade de expressão, relações entre chefias e 

empregados, oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento profissionais, expectativa de 

carreira e de melhoria sa larial, são fatores que merecem uma melhor atenção por parte da 

empresa, uma vez que a maioria das respostas foi no sentido de discordar das afirmativas 

apresentadas a respeito dos mesmos (BRIGHENTI; SILVA; FERNANDES, 2002). 

- Do ponto de vista da insatisf ação, destacam -se o grau de feedback recebido de 

superiores, desempenho no trabalho e o grau de participação em atividades de atualização e 

desenvolvimento da instituição religiosa (HONORIO; BRAGA; MARQUES, 2000). 

- Em termos gerais foi diagnosticado um ní vel baixo de QVT.  Os critérios que mais 

explicam essa avaliação são: a remuneração, as condições de trabalho e os direitos na 

organização. Sabe-se que a administração pública tem limitações críticas que, na maioria das 

vezes, explica o fato de as pessoas e nvolvidas diretamente na organização não tomarem 

decisões que induzam a uma melhoria do ambiente e da estruturação do trabalho (OLIVEIRA; 

MORAES, 2001). 

- Quanto às variáveis de QVT do modelo de Hackman e Oldham (1975), as pesquisas 

realizadas nos últimos dez anos mostraram que as mais críticas estiveram relacionadas, por 

ordem de importância, ao sistema de compensação praticado pelas organizações; ao feedback 

recebido dos pares quanto ao trabalho realizado; à satisfação com a segurança no trabalho, a 

supervisão recebida; às possibilidades de crescimento profissional; e, finalmente, ao grau de 

liberdade e independência necessárias para se estabelecerem procedimentos de trabalho 

(HONORIO; MARQUES; MELO, 2001). 
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- Os fatores contextuais de trabalho se revelaram  capazes de causar insatisfação. Já os 

fatores de conteúdo da tarefa se revelaram com potencial de gerar até muita satisfação. Estes 

resultados confirmam, de certa forma, a teoria de Herzberg (MORAES et al, 1992).   

- Parece evidente que quase as mesmas dimensões do trabalho podem torná-lo atrativo 

ou não, dependendo, obviamente, de como esses fatores se configuram dentro de uma 

empresa e da direção de positividade (ou não) que assumam em dados momentos e 

circunstâncias (SIQUEIRA; COLETA, 1989). 

- Ao verifi car os resultados obtidos nota -se que, de forma geral, as mulheres 

apresentam um nível de satisfação superior ao encontrado nos homens (DONAIRE; 

ZACHARIAS; PINTO, 2005).  

- O comportamento das variáveis de conteúdo e de contexto mostrou, assim, uma 

tendência no sentido de as primeiras evoluírem positivamente, à medida que se transita para 

o trabalho autônomo, enquanto as de contexto sofrem altos e baixos e variam de caso para 

caso, como o próprio nome indica ( KILIMNIK; CASTILHO, 2002). 

- No CESEC POA as pes soas não estarão mais motivadas se receberem funções que 

incitem sua criatividade ou se acreditarem que têm mais capacidade do que suas funções estão 

exigindo dele. Qualidade de vida aqui diz respeito, principalmente, à questão do trabalho em 

equipe, ao re conhecimento pelo alcance dos objetivos da equipe, ao apoio dos colegas nas 

horas de dificuldades e à existência de uma liderança orientadora (OLIVEIRA, 1999).  

 

 

1.4.6 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 

 

 

- Recomenda-se a produção de estudos voltados à importância do papel dos gestores 

ou do papel dos profissionais de RH na implantação de programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho (MOURÃO; KILIMNIK; FERNANDES, 2005). 

- Conclui -se que há recursos metodológic os para se avaliarem resultados dos 

programas de Qualidade de Vida no Trabalho, inclusive os específicos de gestão de pessoas e 

os desenvolvidos a partir de programas de qualidade e produtividade. Há, porém, há 

necessidade de maior divulgação de métodos, i ndicadores e ferramentas, gerando práticas e 

valores efetivos de resultados de gestão alinhados às estratégias empresariais e às condições 

de vida no trabalho (OLIVEIRA; LIMONGI-FRANÇA, 2005). 

- A análise da pesquisa mostrou três principais conclusões acer ca da percepção dos 
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administradores sobre os resultados das ações e programas de QVT. A primeira delas é que 

ainda é necessário difundir as ações e programas de Qualidade de Vida no Trabalho . A 

segunda é que os administradores vêem a possibilidade de se me nsurarem os resultados das 

ações e programas de QVT . A terceira conclusão, que é a mais significativa para o estudo da 

avaliação dos programas de QVT, é que os administradores sentem a necessidade de se 

difundir um modelo de avaliação e mensuração dos resu ltados de Qualidade de Vida no 

Trabalho (OLIVEIRA; LIMONGI-FRANÇA, 2005). 

- A pesquisa emitiu sinais que, quando da existência de programas de QVT, onde os 

funcionários desfrutam das desejáveis condições de trabalho, de relacionamento e de atenção 

surgem, com naturalidade, os comprometimentos que sustentarão alta produtividade e, como 

esta, os resultados planejados (MARTINS, 2003). 

- Um programa de QVT que não tiver um respaldo na opinião dos seus funcionários 

poderá ser mal sucedido (OLIVEIRA, 1999).  

- Po de-se concluir que existe uma associação positiva entre a implementação de 

práticas inovadoras de racionalização dos processos de trabalho e de desenvolvimento de 

pessoas e a existência de PQVTs nas empresas pesquisadas (SOUZA et al, 2003). 

 

 

1.4.7 QVT em diferentes níveis hierárquicos 

 

 

- Os resultados mostram que o exercício de posições de gerência tende a propiciar uma 

melhor qualidade de vida no trabalho dos administradores, corroborando com os achados de 

Werther e Davis (1983), que identificaram maior satisfação com seus cargos em pessoas com 

ocupação de alto nível (MORAES et al, 1990; MORAES et al, 2001). 

- Em nenhum momento os funcionários incluíram -se dentre os aspectos que deveriam 

ser mudados para melhorar seu bem -estar no trabalho, apesar de se identificarem como fonte 

de ocorrências desagradáveis (SIQUEIRA; COLETA, 1989). 

- O perfil dos gerentes com menor nível de QVT é do profissional com menor nível de 

escolaridade, que ocupa posição de nível médio ou de supervisão (MORAES et al, 1992).  

- Com base na pesquisa realizada verificou -se que, de modo geral, o conceito de 

Qualidade de Vida do Trabalhador, na opinião dos gerentes, trabalhadores e sindicato dos 

trabalhadores, aparece voltado à obtenção de educação, saú de, lazer, emprego, boa 

alimentação, ambiente de trabalho seguro e agradável, remuneração razoável, bons 
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relacionamentos, paz, felicidade, cooperação e tranqüilidade para a comunidade em geral, os 

quais são interesses de vida comuns aos diversos atores soc iais pesquisados (SILVA; 

ANTUNES, 2002). 

- As pesquisas e estudos sobre QVT, por categoria sócio-profissional, demonstram que 

a falta de identidade coletiva dos grupos é uma constante e resulta na insatisfação geral e na 

falta de mobilização dos profissionais junto a associações e sindicatos (PAIVA et al, 2002). 

- Em relação à qualidade de vida no trabalho, foi percebido que o termo não é 

reconhecido no meio sindical, ou seja, não existe uma discussão a respeito. Entendem que a 

QVT não pode ser reduzida ao local de trabalho sob a forma de condições físicas, mas 

permanecem em dúvida quanto à abrangência do termo (VIEIRA; MORAES, 1997). 

 

 

1.4.8 QVT e produtividade 

 

 

- Os participantes têm a percepçã o de que QVT interfere na produtividade das 

empresas por meio de resultados observáveis, que são: maior comprometimento dos 

funcionários, fidelidade à empresa, melhoria do clima interno, mais disposição para o trabalho 

e atração pelos benefícios da empresa  (OLIVERA; LIMONGI -FRANÇA; MURITIBA, 

2002). 

- Recomenda-se a realização de estudos objetivando verificar a relação entre QVT e 

desempenho no trabalho (MORAES et al, 1990). 

- A qualidade de vida no trabalho é, também, um instrumento da produtividade, sem a 

qual a organização não sobreviveria, nem tão pouco o trabalhador, que perderia um dos seus 

referenciais que é o trabalho (SILVA; MATOS, 2003).  

 

 

1.4.9 QVT e o comportamento organizacional  

 

 

- Com a RSE a organização busca também a qualidade de vida, não só no trabalho, 

mas fora dele (GUIMARÃES, 2004).  
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- Necessidade de pesquisas concernentes à questão do processo do stress no trabalho 

e as interfaces que este fenômeno estabelece para com as questões de QVT e 

comprometimento (MORAES et al, 1991). 

- Aspectos negativos da natureza do cargo aliados aos reduzidos investimentos no 

pessoal, eleva a rotatividade e prejudica o padrão da qualidade dos serviços prestados 

(SOUZA et al, 2005). 

- Recomenda-se o desenvolvimento de pesquisas visan do analisar as relações entre 

QVT e as principais variáveis definidoras do comportamento humano nas organizações, tais 

como: estilos gerenciais, clima e cultura, poder e nível de comprometimento organizacional 

(MORAES et al, 1990). 

 

 

1.4.10 Estado da arte (KILIMNIK, MORAES e RAMOS, 1994) 

 

 

- As pesquisas sobre QVT encontram -se em estágio intermediário, tendendo a uma 

reestruturação de metodologias e técnicas. 

- A QVT possui um conteúdo subjetivo, à medida que está ligada à satisfaç ão de 

necessidades intrínsecas, mas também possui conteúdo objetivo e concreto no que diz respeito 

à forma como o trabalho está organizado. 

- Para se compreender a dinâmica da QVT é indispensável analisar a dimensão do 

trabalho. 

- Os estudos de QVT por categorial sócio -profissional demonstram que a falta de 

identidade coletiva com a categoria é uma constante e resulta em insatisfação geral e falta de 

mobilização dos profissionais junto aos sindicatos 

- Os dados demográficos influenciam e determinam os níveis de QVT. 

  

Não foi alvo da presente revisão da literatura realizar análises bibliométricas, nem se 

procurou avaliar o conteúdo teórico dos artigos, o que fica como questões a serem 

respondidas por futuras pesquisas. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

 A temática de estudo em questão está inserida dentro de um contexto através do qual 

foram obtidos dados representativos da atual situação vivida pela EMATER -RN no que se 

refere à qualidade de vida no trabalho de seus profissionais. Buscou -se, assim, desenvolver 

procedimentos metodológicos convenientes. 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
A metodologia utilizada no presente trabalho, do ponto de vista da forma de 

abordagem do problema, é de natureza predominantemente quantitativa, tendo em vista a 

utilização de técnicas estatísticas que traduzem opiniões em números (GIL, 1991). No 

entanto, c omo forma de complementar as análises, fez uso, também, da observação do 

ambiente de trabalho da organização pesquisada.  

Caracteriza-se, de outra forma, por apresentar uma perspectiva exploratório-descritiva, 

em relação aos seus objetivos, uma vez que bus ca proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná -lo explícito ou a construir hipóteses e, ao mesmo tempo, 

descrever as características de determinada população ou fenômeno (GIL, 1991).  

Quanto aos seus procedimentos técnicos, a investi gação caracteriza -se como um 

estudo de caso, tratando de trabalho que focaliza acontecimentos contemporâneos reais e não 

envolve controle ou manipulação de eventos (YIN, 2001). Coerente com o objetivo do estudo 

de caso de promover generalizações analíticas  (teorias), a escolha do caso pauta -se pelos 

propósitos de entendimento do mesmo e de maximização do aprendizado e não pela busca de 

um caso que represente outros. 

Tomando como base Bruyne, Herman e Schoutheete (1977), o presente estudo 

apresenta base epis temológica fundada no processo discursivo dialético, uma vez que busca 

um esforço epistemológico crítico essencial, que não explica, mas sim, prepara quadros de 

explicação. Quanto à base teórica, o trabalho apresenta, como  quadro de referência, a 

compreensão, na busca de exibir as significações internas do comportamento. E, por último, a 

base morfológica da pesquisa estaria relacionada à uma conotação ideal típica que objetiva, 

não o recenseamento de todas as determinações de um fenômeno, mas tornar a exist ência 

desse inteligível de um ponto de vista científico.   
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O nível de análise da pesquisa é a organização; e, a unidade de análise, a qualidade de 

vida no trabalho dos indivíduos. A perspectiva temporal é seccional, com avaliação 

longitudinal, que consiste  em investigar fenômenos ocorridos ao longo de um período – 

processo –, porém, com dados coletados em um determinado momento. 

Os procedimentos necessários à obtenção de dados envolveram a combinação de 

formas de coleta, o que normalmente ocorre em estudos de caso (EISENHARDT, 1989), que, 

por sua vez, se caracterizam pela capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências 

(YIN, 2001). Assim, recorrer-se-á a questionários e observações, que são fontes de evidências 

para estudos de caso citadas por ambos os autores. 

Especificamente para pesquisas sobre qualidade de vida no trabalho, El-Aouar e Souza 

(2003); Souza e Carvalho (2003); Vieira (1996a) e Hersey e Blanchard (1986) indicam que se 

devam combinar diferentes tipos de fontes de dados. Assim, alé m da necessidade de 

triangulação na análise e interpretação dos dados, motivaram a diversidade de fontes os 

seguintes aspectos: (a) risco de imprecisão nos dados sobre a real situação da qualidade de 

vida no trabalho da organização, se medidos apenas de fo rma quantitativa; e (b) possibilidade 

de que, nas observações das reuniões, os indivíduos enviesem, simplifiquem ou racionalizem 

pensamentos acerca do construto. 

 

 

2.2 VARIÁVEIS EM ESTUDO 

 

Com vistas a melhor caracterização das va riáveis estudadas, descreve -se, a seguir, 

separadamente, cada uma delas:  

 

-  Progresso profissional: oportunidade de ascensão profissional dentro da organização; 

-  Ausência de burocracia: estrutura permite agilidade nas decisões. 

-  Identificação com a missão: semelhança entre a missão da organização e os objetivos de 

vida do sujeito. 

-  Existência de comemorações internas: datas significativas para a organização. 

-  Qualidade da supervisão recebida : grau de bem -estar do indivíduo em relação a 

supervisão. 

-  Gestão da organização: nível de competência e democracia existentes na gestão. 

-  Atuação sindical: efetividade da mobilização do sindicato ou associação da categoria. 
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-  Informação quanto a mudanças e eventos: disponibilidade de informações quando do 

surgimento de algo novo na rotina de trabalho. 

-  Oferecimento de ganhos indiretos ao salário e não obrigatórios em lei: plano de saúde, 

participação nos resultados, premiação por metas alcançadas etc. 

-  Importância das antigas histórias de sucesso da organização : nível de relevância do 

passando organizacional em relação ao seu presente. 

-  Relacionamento com colegas: qualidade do relacionamento inter -pessoal percebido pelo 

auxílio recíproco, confiança mútua e respeito à individualidade. 

-  Liberdade de expressão : o portunidade que o trabalhador possui de manifestar suas 

idéias, dar sugestões e discordar abertamente de visões de superiores da organização, sem 

medo de represálias. 

-  Participação no processo decisório : nível de centralização do processo decisório da 

organização. 

-  Respeito recebido dos superiores : consideração e estima dos superiores para com seus 

subordinados. 

-  Reconhecimento: retorno positivo por uma ação bem executada. 

-  Tratamento igualitário : é a ausência de favoritismo e preferê ncias entre os 

trabalhadores. 

-  Responsabilidade pelo trabalho a ser executado : grau através do qual o indivíduo se 

sente pessoalmente responsável pelos resultados da tarefa que executa. 

-  Contar com a ajuda do chefe quando tem problemas no trabalho : apoio  oferecido 

pelo superior aos seus subordinados. 

-  Fluxo de informação : nível de eficácia do processo de transmissão de informações na 

empresa em todas as direções. 

-  Materiais e equipamentos: quantidade e qualidade de material disponível para execução 

do trabalho. 

-  Incentivo a qualificação: treinamentos promovidos pela organização. 

-  Oportunidade de desenvolvimento pessoal : processo de educação continuada para o 

desenvolvimento das potencialidades da pessoa e aplicação das mesmas. 

-  Ritmo de trabalho: quantidade de trabalho executada em um turno de trabalho. 

-  Segurança quanto ao futuro na organização : nível de segurança do trabalhador em 

relação à manutenção do seu emprego e garantia da remuneração. 
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-  Autonomia: grau em que a tarefa fornece ao indiví duo liberdade substancial, 

independência e descrição para programar o trabalho e determinar os procedimentos na 

sua execução. 

-  Criatividade: uso da iniciativa e discernimento para realização do trabalho. 

-  Variedade de tarefas : o grau em que a tarefa requ er uma variedade de atividades 

diferentes para sua execução, através das quais há envolvimento e uso de várias 

habilidades e talentos por um mesmo indivíduo. 

-  Satisfação com o trabalho : visa medir o bem -estar do indivíduo em relação ao seu 

trabalho. 

-  Significância do trabalho : grau através do qual o indivíduo experimenta a tarefa de 

forma significativa e valiosa. 

-  Importância do indivíduo para que a organização atinja seus objetivos : refere-se ao 

sentimento de relevância e valorização que a organização e  a comunidade atribuem ao 

indivíduo, na organização. 

-  Realização profissional: oportunidade de aprendizagem e de seguir carreira dentro da 

organização. 

-  Realização pessoal: desenvolvimento de um trabalho digno e gratificante. 

-  Sentimento quando do mau desempenho: desejo de realizar um bom trabalho. 

-  Feedback do trabalho ( Feedback intrínseco) : grau em que o indivíduo recebe claras 

informações sobre seu desempenho, através da execução de sua própria tarefa. 

-  Coerência e eficácia do trabalho : relação harmônica existente na rotina de trabalho que 

implica no alcance do objetivo estipulados. 

-  Conhecimento dos resultados do trabalho : visa medir como o indivíduo conhece e 

entende a maneira como trabalha. 

-  Realização de tarefas simples e corriqueiras: execução de tarefas que não agregam 

conhecimento profissional. 

-  Realização de tarefas completas (Identidade da tarefa) : grau em que a tarefa requer a 

execução de um trabalho completo e identificável, isto é, realiza-se uma tarefa do começo 

até o fim, com resultados visíveis. 

-  Atuação integrada dos setores: senso de comunidade existente na organização. 

-  Habilidade para enfrentar mudanças: habilidade para lidar com a mudança. 

-  Desempenho na realização das tarefas: visa medir o trabalho em relação à qualidade do 

trabalho. 
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-  Imagem interna: orgulho e satisfação do indivíduo por ser membro integrante da 

organização. 

-  Contribuição do trabalho para a comunidade : percepção do trabalhador em relação à 

importância e à responsabilidade do seu trabalho, e da sua organização, em dar um retorno 

à comunidade. 

-  Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho : é o relacionamento equilibrado entre o 

trabalho do indivíduo e as outras atividades existentes, como o convívio familiar, o lazer e 

as atividades pessoais. 

-  Importância da implantação de um plano de cargos e salários: específica para o caso 

da organização pesquisada e que ainda não apresentava tal plano. 

-  Eqüidade salarial interna : procura estabelecer uma relação de proporcionalidade entre 

os diversos níveis de compensações na empresa. 

-  Eqüidade salarial externa: procura estabelecer uma relação entre os padrões salariais da 

empresa com mercados de trabalho semelhantes fora dela. 

-  Adequação do salário ao desempenho : o salário recebido pelo trabalhador é just o se 

comparado com as tarefas que desenvolve, além de verificar se o nível de remuneração é 

adequado ao grau de esforço, de qualificação, habilidade e de responsabilidade que o 

trabalho exige. 

-  Clareza dos objetivos e metas de trabalho: divulgação dos obj etivos e metas do 

trabalho. 

-  Condições físicas do ambiente de trabalho : diz respeito à melhoria das condições 

físicas, proporcionando maior conforto e organização do local de trabalho, com mínima 

possibilidade de risco de doenças e danos físicos ao trabalhador. 

-  Imagem externa: importância da organização para a comunidade. 

-  Feedback extrínseco : grau em que o indivíduo recebe claras informações sobre seu 

desempenho, através de seus superiores, colegas e clientes. 

 

Objetivando manter uma única forma de interpretação dos termos ao longo do estudo, 

adotaram-se as seguintes definições: 

 

Dimensão ou Fator : grupo de indicadores (ou variáveis) que definem uma determinada 

classe de Qualidade de Vida no Trabalho. 
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Indicador ou Variável : determinado item que serve de comparação, julgamento ou 

apreciação da Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

 

2.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
 

A previsã o era de se realizar um censo, ou seja, aplicar o questionário aos 570 

funcionários cadastrados na Unidade Instrumental de Recursos Humanos da organização, 

todavia, já era esperada certa ausência deste total por motivos diversos, como viagens, licença 

médica, ou mesmo o não desejo de responder ao questionário e outros motivos. Depois do 

trabalho de crítica foram eliminados quatro questionários, restando para a apuração final 260. 

Em relação ao universo obteve -se uma amostra de 45,6%. Conforme a fórmula de 

COCHRAN (1977, p.72-8), descrita a seguir, esse percentual é satisfatório para os objetivos 

da pesquisa, visto que para uma população de 570 sujeitos fazia -se necessária uma 

amostragem de, pelo menos, 235 casos: 
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Onde: 

N = população,  

n = amostra  

E = erro 

 

Do ponto de vista estatístico isso assegura uma boa representatividade da amostra 

obtida e, conseqüentemente, a confiabilidade dos resultados. A comparação entre o universo e 

o número de questionários aplicados em cada regional está mostrada na tabela 3.1. 
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Absoluto Lotação 
Universo Entrevistados 

% 

Natal 138 53 38 
Currais Novos 40 27 67,5 
Mossoró 52 32 61,5 
Pau dos Ferros 42 26 61,9 
Caicó 49 25 51 
Umarizal 41 33 80 
João Câmara 42 12 29 
Santa Cruz 39 16 41 
São José do Mipibu + 
Centro de Treinamento 52 10 19 

Assu 44 19 43 
São Paulo do Potengi 31 07 22 
Total 570 260 45,65 

Tabela 9 - Distribuição do universo e dos entrevistados por lotação              
Fonte: Unidade Instrumental de Recursos Humanos da EMATER-RN e dados da pesquisa. 
 

 

Tendo em vista a utilização, neste estudo, de técnicas estatísticas não tão sofisticadas, 

como é o caso da análise fatorial, para composição do valor da amostra mínima, 

consideraram-se, também, recomendações estatísticas que estabelecem um número mínimo de 

respondentes por parâmetro estimado. 

No que se refere ao tamanho da amostra, o pesquisador dificilmente realiza uma 

análise fatorial com uma amostra com menos de 50 casos e, de preferência, o tamanho da 

amostra deve ser maior ou igual a 100. Como regra geral, o mínimo é ter pelo menos cinco 

vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas (HAIR et al, 2005). 

Nesse caso, o presente estudo trabalhou com 52 variáveis iniciais e uma amostra de 260 

respondentes. 

Os dados coletados através da observação serão utilizados para a contextualização da 

situação em estudo e na complementação e/ou validação das informações, coletados pela 

outra técnica adotada. 

 

 

2.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

2.4.1 Pré-teste 

 
 

É válido ressaltar que, antes da aplicação, o questionário foi validado, em forma e 

conteúdo, por meio da realização de pré-teste. Segundo Richardson (1999), tal artifício revela-
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se indispensável na medida em que permite verificar, a priori, se as questões elaboradas são 

compreensíveis, se a duração prevista para a resposta do questionário é ad equada e se a 

seqüência das questões está bem delineada. Nesse pré-teste foi trabalhado um questionário 

elaborado a partir dos principais modelos de QVT existentes na literatura clássica e na 

literatura brasileira. 

Assim, antes de ser testado, o questionário foi submetido ao professor orientador dessa 

pesquisa e a outros professores com experiência na área. O estudo piloto foi realizado em 

duas etapas. A primeira delas junto a 30 servidores que trabalhavam, no momento da coleta de 

dados do estudo piloto, na  organização alvo da pesquisa. Foram sujeitos que, através de 

convites verbais dispuseram -se a colaborar com a pesquisa. Houve retorno de 18 

questionários dos quais dois estavam em branco, totalizando uma amostra piloto de 16 

respondentes.  

A importância d essa etapa prende -se ao fato de tentar garantir homogeneidade de 

interpretação das questões formuladas, bem como clareza e objetividade do instrumento, 

fatores intervenientes na fidedignidade das respostas. O estudo piloto serviu para, 

preliminarmente, tes tar a fidedignidade do instrumento de pesquisa. Sabendo que 

fidedignidade é a falta de erro em um conjunto de medidas, e que erro significa a 

variabilidade, as flutuações das medidas, não devidas ao que quer que esteja sendo medido. 

Assim, quando um conjunto de medidas tem tal variabilidade, não é fidedigno (KERLINGER, 

1980). 

Esse erro pode ocorrer quando se trabalha com sentimento e atitudes. A investigação 

fica contaminada por fatores subjetivos, racionalizações, projeções, desinteresse do 

respondente pela pesquisa, o que ocasiona respostas ambíguas e desconexas e resulta em erro. 

Outro fator observado é a escala utilizada que, embora numérica, possui, em seus diversos 

graus, o teor subjetivo distinto para cada um dos respondentes; conseqüentemente, nem 

sempre respostas iguais refletem julgamentos iguais. Assim toda medida tem um componente 

verdadeiro e um de erro, erro esse avaliado através da fidedignidade do instrumento 

(SELLTIZ et al, 1987, p. 4). 

Nesta primeira etapa, então, que contou com a observação  das respostas dadas pelos 

16 respondentes e mais as sugestões dadas pelo professor orientador desse estudo, assim 

como o professor da disciplina “Seminário de dissertação” e dos professores da Banca de 

Qualificação desse trabalho, foram retiradas do instr umento as variáveis Desenvolvimento de 

práticas de QVT, Adequação das ações de QVT às necessidades do indivíduo, Gestão de 

pessoas e Disposição em participar do PQVT, por se considerar que as mesmas estariam 
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voltadas para avaliação do programa de qualidade  de vida no trabalho da instituição, o que 

não é o foco desse trabalho. 

Foi percebido, a partir das respostas dadas nessa fase do pré -teste, que outros 

indicadores poderiam ser agrupados, como foi o caso das variáveis Feedback do chefe  e 

Feedback do client e, que se transformaram na variável Feedback extrínseco; das variáveis 

Informação quanto a mudanças e eventos  e Divulgação de normas e rotinas da organização , 

que se fundiram em uma nova variável denominada Informação quanto a normas, mudanças e 

eventos. Imagem da organização junto à população  e Avaliação da EMATER-RN por parte 

de outros órgãos, geraram a variável Imagem externa da organização. Um grupo ainda maior 

de variáveis foi fundido para formar apenas uma. Foi o caso das variáveis Condições de saúde 

e segurança , Iluminação, Ventilação, Barulho ou ruído , Higienização e limpeza  e Espaço 

físico. Todas elas formaram a variável Condições físicas do ambiente de trabalho. 

Em outro caso, pelo fato de se ter procurado medir, inicialmente, cada variável mais de 

uma vez, pôde -se, após o estudo piloto, retirar algumas variáveis que mensuravam 

basicamente a mesma coisa, prevalecendo apenas uma delas. Os indicadores Participação nas 

decisões da área de trabalho  e Apontamento de falhas a serem corrigidas no setor de 

trabalho medem primordialmente a participação do indivíduo no processo decisório da 

organização. O mesmo ocorre com as variáveis Esgotamento provocado pelo trabalho e Falta 

de tempo para fazer o trabalho com qualidade , que implicam a quantidade ou volume de 

trabalho, isto é, o ritmo de trabalho na organização.  

Da mesma forma, outras três variáveis como Orgulho de fazer parte da organização , 

Divulgação da organização e do trabalho nela realizado  e A EMATER -RN é a melho r 

organização para se trabalhar , referem-se à imagem interna da instituição. Os indicadores 

Sentimento quanto do mau desempenho  e Realização do trabalho mesmo na presença de 

dificuldades reportam-se ao desejo de realizar um bom trabalho. Da mesma forma que  as 

variáveis Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho  e Tempo disponível fora do trabalho par 

lazer e atividades sociais , que significam o balanceamento do tempo dedicado à vida fora e 

dentro do trabalho; Trabalho exige cooperação com outras pessoas , Setores atuam de forma 

integrada, Valorização do trabalho em equipe  e Troca de experiências de trabalho , que 

apontam para a integração do trabalho realizado; e Realização pessoal  e Atendimento das 

expectativas pessoais , que culminam na realização do indivíduo de uma maneira global, 

dentro de fora do trabalho. E, por último, as variáveis Processos de trabalho coerentes e 

eficazes e Processos de trabalho padronizados e normatizados , que se referem à efetividade 

dos processos de trabalho na organização. 
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Buscando um número de respondentes que pudesse ser analisado com um mínimo de 

confiança estatística, tendo em conta o momento de melhoria do instrumento e que não exige 

tanto rigor metodológico, outros 14 questionários foram aplicados posteriormente, desta vez 

com a presença do pesquisador, para se evitar uma possível devolução sem respostas. Assim, 

totalizaram-se 30 questionários para essa segunda fase do pré-teste. 

A confiabilidade do instrumento no estudo piloto foi verificada através da análise da 

congruência e d a homogeneidade interna, pelo método do coeficiente alfa de Cronbach 

(HAIR et al, 2005). 

Considera-se, segundo Hair et al (2005), que a fidedignidade ideal do coeficiente alfa é 

um (1); os valores maiores ou iguais a 0,70 significam que existem coerência e  compensação 

de erros entre os diferentes escores e itens, podendo ser agregados para análise estatística. Os 

valores abaixo de 0,70 já não possuem a mesma consistência, as questões devem ser revisadas 

de forma a se tornarem mais claras e compreensíveis. A pós os resultados, todos os 

indicadores de QVT que tinham um coeficiente alfa menor que 0,7 foram submetidos a uma 

análise correlacional para a localização do item que demonstrava incoerência em relação aos 

outros, possibilitando a sua exclusão ou reformulação. 

Dessa forma, foram excluídas 17 variáveis que apresentaram uma correlação item -

total, na análise do coeficiente alpha de Cronbach, bastante baixa. Foram elas: Ajuda da 

família no trabalho, Satisfação com o atual estado de saúde , Deslocamento para o trabalho, 

Importância da QVT no resultado no trabalho , Tomar ex -gestores como referência , 

Realização de ginástica laboral , A EMATER -RN oferece benefícios aos funcionários e 

familiares que não são oferecidos por outros órgãos , Salário bastante para sustentar  a 

família, Existência de competição e inveja no local de trabalho , Não satisfação das 

necessidades contraditórias de várias pessoas , Deslocamento para realização de outras 

tarefas, Satisfação com o modo de viver o dia -a-dia, Forma de avaliação de desempen ho, 

Ética dos colegas de trabalho , Identificação com o trabalho , Pensar em sair do trabalho  e 

Existência de ações educativas e preventivas de segurança no trabalho. 

Importante frisar que, à exceção da variável Existência de ações educativas e 

preventivas de segurança no trabalho, todas as demais retiradas do instrumento e mencionadas 

no parágrafo anterior aparecem citadas em não mais que um modelo da literatura, como, por 

exemplo, as variáveis Satisfação com o atual estado de saúde, Importância da QVT nos 

resultados do trabalho, Realização de ginástica laboral, Forma de avaliação de desempenho e 

Satisfação com o modo de viver o dia-a-dia do modelo de Limongi-França (1996); Tomar ex-

gestores como referência, do modelo de Rodrigues (1994); e as variáveis Exist ência de 
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competição e inveja no local de trabalho e Deslocamento para realização de outras tarefas, 

variáveis inseridas neste trabalho, a partir da experiência do pesquisador em trabalhos 

anteriores. Observa-se, portanto, que se tratam de variáveis que ain da não demonstram muita 

conformidade na literatura e que, talvez por isso, apresentem um baixo coeficiente de 

correlação.  

Com base no referencial teórico, nas respostas obtidas no estudo piloto e nas 

observações específicas feitas por professores e colega s, levantando pontos vulneráveis a 

erros de interpretações divergentes, foram realizadas as alterações finais e constituído o 

instrumento definitivo da pesquisa (Apêndice B). Fundamentalmente houve uma redução de 

40 questões entre o questionário aplicado no estudo piloto e sua reformulação. O questionário 

utilizado no pré -teste constava de 92 questões e o aplicado na pesquisa constava de 52. É 

válido, ainda, lembrar que a numeração das questões seguiu ordem determinada através de 

sorteio. Para esse sorteio foram impressos papéis contendo as questões componentes do 

instrumento. Colocados todos os papéis juntos, à medida que as questões eram retiradas 

seguiam para ocupar sua posição no instrumento.    

 

 

2.4.2 Aplicação do questionário 
 

 

A parte quantitativa do estudo contemplou o uso de questionário estruturado, 

formado por  questões fechadas medidas por meio de escalas do tipo Likert de seis pontos. 

Essas questões seguiram uma seqüência definida por sorteio. Isto é, a ordem das questõ es, da 

primeira a última, foi ditada por sorteio, quando se colocaram todas as questões em pequenos 

pedaços de papel dentro de um copo e procedeu -se o sorteio. A primeira a ser retirada seria a 

questão de número “1”, a segunda a de número “2”, e assim por diante. O objetivo era evitar 

possíveis vieses que ocorrem pelo fato do respondente, normalmente, dar maior atenção às 

primeiras questões do instrumento. 

A opção pelo uso de questioná rio como um dos instrumentos de coleta de dados se 

deu basicamente pelo fato de o mesmo se adequar aos objetivos propostos pelo estudo e poder 

ser aplicado, simultaneamente, a um número elevado de pessoas, gerar respostas fáceis de 

serem comparadas e assegurar certa uniformidade de uma situação de mensuração com outra 

(SELLTIZ, 1987). 
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Antes mesmo do pré-teste, contudo, já houve a preocupação de tornar o questionário 

acessível aos trabalhadores com menor grau de instrução, tendo em vista o “elitismo” 

existente em grande parte dos modelos de qualidade de vida no trabalho ( MORAES, 

KILIMNIK, RAMOS, 1994; SOUZA, EL -AUOUR, 2003; SOUZA, CARVALHO, 2003; 

HERSEY, BLANCHARD, 1986). 

Definido o instrumento, passou-se à fase da coleta e levantamento de dados junto aos 

sujeitos desta pesquisa: 570 profissionais que trabalhavam, no momento da coleta de dados, 

na EMATER-RN. A coleta de dados foi realizada nos escritórios da instituição localizados no 

interior do Estado, através do acompanhamento de uma médica que foi contrata da pela 

organização para realizar exames periódicos de seus servidores. Dessa forma, foi aproveitado 

o momento no qual os servidores dos escritórios locais se deslocaram para um dos escritórios 

regionais com vistas a fazer o exame periódico, para a aplicaç ão do questionário sendo 

assegurada aos sujeitos da pesquisa a garantia de privacidade e de anonimato. Foram 

entregues 300 questionários nos dez escritórios regionais visitados e mais o escritório central, 

sendo que nesses escritórios, 38 sujeitos, ou se recusaram a responder o questionário, ou não o 

devolveram, ou mesmo não o devolveram dentro do prazo determinado para a coleta. A coleta 

de dados iniciou-se em 17 de julho e terminou em 25 de agosto de 2006. 

Para o escritório localizado em Natal a estratégi a escolhida envolvia a entrega e o 

recolhimento dos questionários pelo próprio pesquisador e a conseqüente explicação dos 

objetivos do trabalho. Além disso, foi-lhes garantido o anonimato e a privacidade, bem como 

seriedade no tratamento das respostas, dad a a relevância das manifestações relacionadas à 

qualidade de vida no trabalho.  

Após a coleta dos dados, todos os envelopes foram abertos e numerados, retirando -se 

os questionários devolvidos em branco. No processamento dos dados, utilizou -se o software 

"SPSS" para processamento estatístico. Digitados os dados, procedeu -se a sua conferência, 

seguida de correção e de nova conferência. A seguir, realizou-se a transformação das questões 

com conotação invertida, invertendo-se a escala.  

As variáveis demográfica s foram analisadas pelo emprego da estatística descritiva, 

obtendo-se o perfil dos profissionais da organização estudada. Novamente, foi realizado o 

teste de análise da congruência e homogeneidade interna do método pelo coeficiente alfa de 

Cronbach. Esse teste visa a avaliar a fidedignidade do instrumento e deve ser refeito, sempre 

que a amostra avaliada for trocada, pois "não existe fidedignidade intrínseca do instrumento. 

O grau de confiabilidade é o resultado para um determinado grupo, que sofre influênc ia de 

vários fatores" (HANASHIRO, 1988, p. 98). 
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Também foi necessário verificar a existência da consistência dos escores das variáveis 

e dimensões de QVT, a fim de avaliar a possibilidade de agregação das questões para efeito 

de análise estatística.  

A análise estatística e as conclusões foram realizadas e fundamentadas somente a nível 

de dimensões de QVT que obtiveram nível satisfatório de fidedignidade. Outro ponto que 

merece destaque refere-se ao uso de escalas tipo Likert, que assumem o nível de mensura ção 

intervalar contínuo. O uso dessas escalas ainda é polêmico. Enquanto a escola mais 

convencional dá pouquíssima ênfase a questões desse teor, ou tem um posicionamento 

totalmente contra seu uso (CASTRO, 1977; SIEGEL, 1975), há um grupo expressivo de 

pesquisadores das áreas da sociologia, psicologia, marketing, recursos humanos que apóiam o 

seu uso (KERLINGER, 1980; FERNANDES e BECKER, 1988). Parece ser pequena a perda 

na exatidão e existir ganhos consideráveis na interpretabilidade, se dados ordinais são tratados 

como dados intervalares (BOYD, WESTFALL e STASCHS, 1989 apud VIEIRA, 1993). 

Apoiando-se nesta última visão, associando grau de consistência interna do 

instrumento (agregação das questões a nível de dimensões de QVT), tamanho da amostra 

trabalhada e objetivos do estudo, foram utilizadas técnicas usuais de estatística descritiva e 

outros testes disponíveis no pacote estatístico utilizado. 

Cada variável foi medida somente uma vez, de maneira direta, devido à extensão do 

questionário, conseqüentemente recebeu tratamento e análise da estatística descritiva e testes 

não-paramétricos. 

 

 

2.5 FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Tendo como objetivo geral caracterizar a qualidade de vida no  trabalho dos 

servidores públicos estaduais lotados na EMATER -RN, foram utilizados como métodos 

quantitativos e qualitativos os descritos a seguir.  

O tratamento estatístico (quantitativo) dos dados foi feito mediante codificação e 

tabulação por meio do pa cote estatístico SPSS ( Statistical Package for Social Science ), 

software com utilização já disseminada entre as ciências sociais. 

Após a tabulação foi realizada a aplicação de técnicas de análise multivariada tais 

como a análise fatorial exploratória, a qu al permite a verificação das relações entre as 

variáveis dentro de dimensões latentes, assim como dos objetivos que nortearam a realização 
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deste estudo. Já para a análise da confiabilidade foram calculados os coeficientes alfa de 

Cronbach (α ) dos fatores a serem obtidos, considerando como ponto de corte valores de alfa 

iguais ou superiores a 0,70 (HAIR JR. et al., 2005). 

Finalmente, com o intuito de obter uma caracterização geral das variá veis 

investigadas, a pesquisa contemplou o cálculo de distribuição de freqüências, assim como 

medidas de tendência central e de variabilidade.  

A análise qualitativa ocorreu mediante interpretação de observações realizadas de 

forma contextualizada e dialét ica. A mesma procurará unir dados observados e 

esclarecimentos promovidos pelo processo interativo entre pesquisador -pesquisado aos dados 

levantados na parte quantitativa do estudo. Assim, as informações recolhidas por essas duas 

vias atuarão de forma a complementar a análise final dos dados. 

O presente estudo está estruturado, no que se refere à intervenção empírica, conforme 

quadro a seguir: 

 

OBJETIVOS TÉCNICA ESTATÍSTICA 
Analisar a qualidade de vida no trabalho da 
EMATER-RN tomando como referência as 
dimensões latentes encontradas pelo estudo. 

Análise fatorial, utilizando o índice de Kaiser-
Meyer-Olkin de adequação da amostra e o teste 
de esfericidade de Barlett (significativo a p< 
0,0001) que indicaram a fatorabilidade dos 
dados; calculou-se o alfa de Cronbach 
(mantendo-se somente os itens com cargas 
fatoriais acima de 0,70); as respostas da amostra 
foram submetidas a análises fatoriais com rotação 
“varimax” e tratamento “pairwise” para os dados 
omissos. 

Identificar variáveis de qualidade de vida no 
trabalho que se apresentam críticas no ambiente 
institucional da EMATER-RN. 

Medidas de tendência central, de dispersão e 
distribuição de freqüência. 

Identificar variáveis de qualidade de vida no 
trabalho que se apresentam favoráveis à 
qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Medidas de tendência central, de dispersão e 
distribuição de freqüência. 

Caracterizar o perfil do profissional da 
organização estudada quanto ao sexo, estado 
civil, idade, escolaridade, renda familiar, cargo, 
tempo de trabalho na instituição, tempo de 
trabalho no cargo e escritório de lotação. 

Medidas de tendência central, de dispersão e 
distribuição de freqüência. 

Quadro 9 - Amarração metodológica 
Fonte: Dados da pesquisa 
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2.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

 Na medida em que nenhum dos fatores obtidos apresentou discrepâncias significativas 

com a literatura, pode -se inferir certa robustez das técnicas multivariadas utilizadas. De 

qualquer forma, os resultados devem ser tratados com cautela, até que novos estudos similares 

possam abranger amostra mais ampla de respondentes. 

 Outra limitação refere -se à ausência de critérios universalmente aceitos para a 

avaliação dos resultados das análises multivariadas adotadas. Muito embora, amplamente 

referenciadas na literatura, normalmente, os valores de aceitação/rejeição de suas medidas são 

fixados muito mais em função da visão particular do pesquisador que em um critério 

consensualmente fundamentado. 

 Por fim, mais uma limitação refere -se aos ajustes fei tos nas variáveis integrantes das 

dimensões encontradas pela análise fatorial. Conforme relatado nos resultados, não obstante a 

literatura revele um bom ajuste, o mesmo não pode ser considerado ideal.  

Saliente-se, também, o momento de realização da pesquisa. A greve da EMATER-RN, 

que durou cerca de dois meses, e a grande extensão do questionário, que certamente foram 

fatores limitantes. A greve, realizada pouco antes do momento de aplicação do questionário, 

tinha como principal reivindicação o aumento do s alário dos servidores de nível médio. O 

aumento foi concedido e, provavelmente, influenciou os respondentes da pesquisa no que 

tange às variáveis relacionadas à compensação financeira. De outra forma, as reclamações 

quanto à extensão do questionário foram constantes durante a aplicação do instrumento. O 

que leva a crer que certa pressa em terminar de respondê-lo pode ter prejudicado a veracidade 

de algumas questões. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

3.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

 

Seguindo as recomendações de autores como Hair et al (2005) quanto à relevância, 

preliminarmente a adoção de técnicas multivariadas, da verificação dos dados coletados, 

apresentam-se, a seguir, os procedimentos e resultados das análises  realizadas com vistas à 

identificação de dados ausentes e extremos multivariados. 

 

 

3.1.1 Análise dos dados ausentes 

 
 

Segundo Hair et al (2005), dados ausentes podem ser definidos como uma informação 

não disponível a respeito de uma pessoa (ou caso) sobre a qual outras informações estão 

disponíveis. Identificados casos nessa situação o pesquisador dispõe de três opções: 1) 

proceder a substituição de dados ausentes pela média; 2) não utilizar casos com dados 

ausentes em um ou dois indicadores, quando os mesmos são tomados em pares (exclusão 

pairwise); 3) considerar apenas os casos que contêm dados válidos para todos os indicadores 

(exclusão listwise). 

Cabe salientar, no entanto, que a grande dificuldade gerada pela  presença de um dado 

ausente refere-se aos vieses em que sua exclusão pode resultar, quando não precedida de uma 

análise de sua aleatoriedade. Autores como Tabachnick e Fidell (2001) destacam, todavia, que 

tal análise pode ser dispensada quando o percentual de dados ausentes, por variável, revelar-se 

inferior a 5% do total de casos. 

Assim sendo, tendo em vista a análise de dados ausentes, foi calculada a distribuição 

de freqüência dos indicadores pesquisados. Na tabela a seguir é apresentada a distribuição de 

freqüência absoluta e relativa dos casos ausentes obtidos para cada indicador. 
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INDICADOR DADOS AUSENTES % 
Progresso profissional 5 1,9 
Estrutura permite agilidade nas decisões 2 0,8 
Identificação com a missão 4 1,5 
Existência de comemorações internas 8 3,1 
Qualidade da supervisão recebida 3 1,2 
Gestão da organização 2 0,8 
Atuação do sindicato 6 2,3 
Informação quanto a mudanças, normas e eventos 3 1,2 
Importância das antigas histórias de sucesso da organização 1 0,4 
Relacionamento com colegas 2 0,8 
Liberdade de expressão 5 1,9 
Participação  4 1,5 
Respeito por parte dos superiores 2 0,8 
Reconhecimento 8 3,1 
Tratamento igualitário 3 1,2 
Responsabilidade pelo trabalho a ser executado 0 0 
Contar com ajuda do chefe quando tem problemas no trabalho 2 0,8 
Fluxo de informações 4 1,5 
Equipamentos adequados 0 0 
Incentivo à qualificação 6 2,3 
Oportunidade de desenvolvimento pessoal 4 1,5 
Ritmo de trabalho 5 1,9 
Segurança quanto ao futuro na organização 2 0,8 
Autonomia 2 0,8 
Uso de criatividade e iniciativa no trabalho 6 2,3 
Conhecimento para a realização do trabalho 1 0,4 
Satisfação com o trabalho 0 0 
Significância do trabalho 3 1,2 
Importância do indivíduo alcance dos objetivos 2 0,8 
Realização profissional 2 0,8 
Realização pessoal 1 0,4 
Sentimento quando do mau desempenho 2 0,8 
Feedback intrínseco 1 0,4 
Coerência e eficácia dos processos de trabalho 1 0,4 
Conhecimentos dos resultados do trabalho 2 0,8 
Realização de tarefas simples e corriqueiras 2 0,8 
Realização de tarefas completas 4 1,5 
Atuação integrada dos setores 1 0,4 
Habilidade para enfrentar mudanças 1 0,4 
Desempenho na realização das tarefas do trabalho 6 2,3 
Esta organização é a melhor para se trabalhar 4 1,5 
Trabalho contribui para a comunidade 3 1,2 
Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 2 0,8 
Oferecimento de ganhos indiretos ao salário 14 5,4 
Importância da implantação do plano de cargos e salários 1 0,4 
Eqüidade salarial interna 5 1,9 
Eqüidade salarial externa 4 1,5 
Relação salário desempenho 6 2,3 
Clareza dos objetivos e metas do trabalho 4 1,5 
Condições físicas do ambiente de trabalho 0 0 
Imagem externa da organização 0 0 
Feedback extrínseco 0 0 

Tabela 10 - Identificação de dados ausentes 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Pela tabela anterior foi possível observar que, comparativamente ao total de casos, 

todas as variáveis pesquisadas apresentaram percentuais de dados ausentes inferiores a 5%, 

com exceção da variável “Oferecimento de ganhos indiretos ao salário e não obrigatórios em 

lei”, que foi eliminada da análise.  

 

 

3.2 VERIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DA ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

 

As suposições críticas da análise fatorial são mais co nceituais do que estatísticas. De 

um ponto de vista estatístico, os desvios da normalidade, da homoscedasticidade e da 

linearidade aplicam-se apenas no nível em que elas diminuem as correlações observadas. De 

fato, um pouco de multicolinearidade é desejáve l, pois o objetivo é identificar conjuntos de 

variáveis inter-relacionados (HAIR et al, 2005). 

Segundo Tabachnick e Fidell (2001), a multicolinearidade e a singularidade são 

problemas que se manifestam quando as variáveis de uma dimensão se encontram 

excessivamente correlacionadas, isto é, quando apresentam um coeficiente de correlação igual 

ou superior a 0,90. Havendo multicolinearidade, há alta correlação. Ocorrendo singularidade, 

as variáveis são redundantes. 

Para cálculo da multicolinearidade, foi utili zado o teste Collinearity Diagnostics , 

disponível no teste de regressão múltipla, constante no software estatístico utilizado para 

análise dos dados deste estudo. Este recurso agrupa os dados em dimensões definidas a partir 

do seu autovalor. Para cada uma dessas dimensões é distribuída determinada quantidade de 

variância entre os indicadores que as compõem. Se uma variável apresentar dois ou mais 

indicadores (variáveis) com variância superior a 0,50 e seu índice de condição estiver 

próximo ou for superior a  30, há forte indicativo da presença de multicolinearidade, sendo 

recomendável a retirada da variável.  

Foi possível observar que nenhuma variável constante no estudo proposto para 

mensuração da qualidade de vida no trabalho apresentou dois ou mais valores  superiores a 

0,50, muito embora diversas variáveis apresentassem índices de condição próximos ou 

superiores a 30. 

 Quanto à análise da singularidade, Tabachnick e Fidell (2001) sugerem que, com 

exceção das técnicas centradas na análise de componentes principais, todas as demais, quando 
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processadas em computador, não chegam a nenhum resultado se houver presença de 

singularidade, fazendo com que o software emita mensagens de erro. Nesse sentido, como as 

análises realizadas utilizando o SPSS não apresentaram tais mensagens, acredita -se na 

inexistência de singularidade entre as variáveis constantes no estudo. 

 

 

3.3 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 

 

Neste item são apresentados os procedimentos e cá lculos utilizados para a verificação 

da dimensionalidade e confiabilidade da proposta para mensuração da qualidade de vida no 

trabalho na organização estudada. São apresentados, também, os procedimentos e resultados 

das verificações das validades convergente e discriminante. 

Buscando a análise da dimensionalidade e da confiabilidade, através do coeficiente 

alpha de Cronbach, recorreu -se à técnica de análise fatorial exploratória. A descrição da 

aplicação desse procedimento e seus resultados são apresentados nos itens a seguir: 

 

 

3.3.1 Análise fatorial exploratória 

 

 

Segundo Tabachnick e Fidell (2001), a análise fatorial exploratória é uma técnica 

estatística aplicada em um conjunto de variáveis, quando o pesquisador está interessand o em 

descobrir quais das mesmas formam subconjuntos coerentes e relativamente independentes 

uns dos outros. 

Para Hair et al (2005), de outra forma, a análise fatorial exploratória se presta a 

diversos propósitos. Dentre eles, os autores ressaltam sua aplic abilidade como medida mais 

precisa da dimensionalidade das medições. Nesse caso, a suposição é que todas as variáveis 

constantes das medidas podem ser agrupadas em fatores que garantam a unidimensionalidade 

das variáveis latentes. Um segundo objetivo da an álise fatorial exploratória é verificar se 

todos os indicadores constantes das medições são realmente relevantes para a pesquisa.  

Em termos gerais, a análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura das inter-

relações (correlações) entre um gran de número de variáveis, definindo um conjunto de 

dimensões latentes comuns, chamadas de fatores. Isto é, a análise fatorial é uma técnica de 
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interdependência na qual todas as variáveis são simultaneamente consideradas, cada uma 

relacionada com todas as outras. 

O propósito geral da análise fatorial é encontrar um modo de condensar a informação 

contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas dimensões 

compostas ou variáveis estatísticas (fatores), com uma perda mínima de informação. 

Mesmo que seja usada apenas para a redução de dados, a análise fatorial é mais 

eficiente quando dimensões conceitualmente definidas podem ser representadas pelos fatores 

determinados. 

Além das bases estatísticas para as correlações da matriz de dados, o pesqui sador 

também deve garantir que a matriz de dados tenha correlações suficientes para justificar a 

aplicação da análise fatorial. Um modo de determinar a apropriação da aplicação da análise 

fatorial é através da inspeção visual do número de correlações maior es que 0,30 na matriz de 

correlação. É válido salientar, no entanto, a inexistência de uma regra objetiva para se definir 

a expressividade de tal número. 

Outro modo de determinar a adequação da aplicação da análise fatorial examina a 

matriz de correlação i nteira. O teste Bartlett de esfericidade, um teste estatístico para a 

presença de correlações entre as variáveis, é uma medida dessa natureza. Ele fornece a 

probabilidade estatística de que a matriz de correlação tenha correlações significantes entre, 

pelo menos, algumas das variáveis. 

Mais uma medida para quantificar o grau de inter -correlações entre as variáveis e a 

adequação da análise fatorial é a medida de adequação da amostra, obtida através do teste 

Kaiser-Meier-Olkin (KMO). Esse índice varia de 0 a 1, alcançando 1 quando cada variável é 

perfeitamente prevista sem erro pelas outras variáveis. A medida pode ser interpretada com as 

seguintes orientações:  

 

INTERVALO ADEQUAÇÃO DA AMOSTRA 
≥  0,80 Ótimo 

≥  0,70 e < 0,80 Média 
≥  0,60 e < 0,70 Medíocre 
≥  0,50 e < 0,60 Ruim 

< 0,50 Inaceitável 
Quadro 10 - Faixas de aceitação da medida de adequação da amostra 
 Fonte: Hair et al (2005). 
 

De forma alternativa, pode-se, ainda, verificar valores na matriz antiimagem, os quais 

devem ser pequenos, como os encontrados neste estudo; ou basear -se na análise da 
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comunalidade dos indicadores, medida que mostra o grau em que os mesmos se encont ram 

associados à combinação linear gerada pelo fator extraído.  

A comunalidade indica quão bem cada variável é explicada por cada fator extraído. O 

tamanho da comunalidade é um índice útil para avaliar o quanto de variância em dada 

variável é explicado pela solução fatorial. Comunalidades grandes indicam que uma grande 

quantia de variância foi extraída pela solução fatorial. As comunalidades pequenas mostram 

que uma boa parte da variância de uma variável não é explicada pelos fatores, o que nã o 

aconteceu na amostra do presente estudo.  

 Comunalidades 
  Inicial Extração 
Progresso profissional 1,000 0,663 
Estrutura permite agilidade nas decisões 1,000 0,622 
Identificação com a missão 1,000 0,582 
Existência de comemorações internas 1,000 0,551 
Qualidade da supervisão recebida 1,000 0,594 
Gestão da organização  1,000 0,517 
Atuação da associação 1,000 0,603 
Informação quanto a mudanças e eventos 1,000 0,658 
Importância das antigas histórias de sucesso 
da organização 1,000 0,617 

Relacionamento com colegas 1,000 0,610 
Participação em movimentos que reivindicam 
melhorias para a organização 1,000 0,635 

Participação nas decisões da área de trabalho 1,000 0,564 
Respeito por parte dos superiores 1,000 0,710 
Reconhecimento 1,000 0,695 
Tratamento igualitário 1,000 0,607 
Responsabilidade pelo trabalho a ser 
executado 1,000 0,567 

Contar com a ajuda do chefe quando tem 
problemas no trabalho. 1,000 0,741 

Existência de veículos de informação 1,000 0,578 
Existência de equipamentos adequados 1,000 0,642 
Incentivo à qualificação 1,000 0,649 
Oportunidade de desenvolvimento pessoal 1,000 0,614 
Esgotado com o trabalho 1,000 0,586 
Segurança quanto ao futuro na organização 1,000 0,531 
Autonomia para decidir como fazer o 
trabalho 1,000 0,636 

Trabalho não permite uso de iniciativa ou 
discernimento 1,000 0,607 

Conhecimento para a realização do trabalho 1,000 0,571 
Satisfação com o trabalho 1,000 0,640 
Significância do trabalho 1,000 0,623 
Importância do indivíduo para que a 
organização atinja seus objetivos 1,000 0,606 

Realização profissional 1,000 0,732 
Realização pessoal 1,000 0,723 

continua 
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 (conclusão) 
Comunalidades 

 Inicial Extração 
Sentimento quando do mau desempenho 1,000 0,696 
Feedback do trabalho 1,000 0,581 
Processos de trabalho coerentes e eficazes 1,000 0,647 
Conhecimento dos programas e projetos 
desenvolvidos pela organização 1,000 0,624 

Realização de tarefas simples e corriqueiras 1,000 0,637 
Realização de tarefas completas 1,000 0,644 
Setores atuam de forma integrada 1,000 0,629 
Dificuldade em enfrentar mudanças no 
trabalho 1,000 0,642 

Bom desempenho na realização das tarefas 1,000 0,719 
A EMATER é a melhor organização para se 
trabalhar 1,000 0,652 

Trabalho contribui para a comunidade 1,000 0,663 
Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 1,000 0,552 
Importante implantar plano de cargos e 
salários 1,000 0,545 

Salário adequado em relação a outros cargos 1,000 0,788 
Salário adequado em relação a outras 
organizações 1,000 0,813 

Salário adequado ao desempenho do sujeito 1,000 0,732 
Clareza dos objetivos e metas do trabalho 1,000 0,611 
Condições físicas do ambiente de trabalho 1,000 0,610 
Imagem externa 1,000 0,586 
Feedback externo 1,000 0,604 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Tabela 11 - Comunalidade dos indicadores                          
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Finalmente, a última maneira de se justificar o uso da aná lise fatorial é a análise da 

carga dos indicadores. Sabe -se que, ao interpretar fatores, é preciso tomar a decisão sobre 

quais cargas fatoriais vale a pena considerar, tendo, para isso, o parâmetro do tamanho da 

amostra . Para tanto, observou-se a seguinte tabela: 
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CARGA FATORIAL TAMANHO NECESSÁRIO DA 
AMOSTRA PARA SIGNIFICÂNCIA* 

0,30 350 
0,35 250 
0,40 200 
0,45 150 
0,50 120 
0,55 100 
0,60 85 
0,65 70 
0,70 60 
0,75 50 

Tabela 12 - Adequação da carga fatorial 
Fonte: Hair et al (2005) 
* a significância é baseada em um nível de significância de 0,05 ( α ), um nível de poder de 80% e 
erros padrão, os quais se pressupõem que sejam o dobro dos de coeficientes de correlação 
convencionais. 
 

 

Assim sendo, a carga fatorial representante da correlação entre uma variável original e 

seu fator observado no presente estudo foi de 0,35, tendo em vista uma amostragem de 260 

casos. 

Os resultados encontrados pelo estudo, no que diz respeito à adequação d a amostra à 

aplicação da análise fatorial resumem-se na tabela seguinte: 

 

 

KMO e Teste Bartlett 
Medida de Adequação da Amostra 

(KMO) 0,862 

Chi-quadrado 
aproximado 5.275,041 

Graus de 
liberdade 1.275 

Teste de 
esfericidade de 

Bartlett 

Significância 0,000 
Tabela 13 - Medida de adequação da amostra                                              
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse caso o teste Barlett mostra que as correlações não -nulas existem no nível de 

significância de 0,0001; e o conjunto de variá veis atende coletivamente à base necessária de 

adequação da amostra com um valor de KMO de 0,862. Finalmente, a maioria das variáveis 

correlacionadas apresentou valores baixos, o que é outro indicador da força das inter -relações 

entre as variáveis no conju nto reduzido. Dessa forma, todas essas medidas indicam que o 

conjunto reduzido de variáveis é adequado à análise fatorial, podendo a análise prosseguir 

para os próximos estágios. 
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Como critério de decisão para o número de fatores a serem extraídos pela anál ise 

fatorial optou-se, num primeiro instante, pelo critério da raiz latente, o qual estabelece que os 

fatores com autovalor superior a 1 (um) devem ser retidos. Em seguida utilizou -se o critério 

de percentagem de variância. Tal fato acontece com freqüência , de acordo do Hair et al 

(2005), para o qual, na prática, a maioria dos pesquisadores raramente usa um único critério 

para determinar quantos fatores devem ser extraídos.  

Ao utilizar o critério da raiz latente de início, que é o mais comumente utilizado,  pela 

sua simplicidade de aplicação, verificou-se a formação de 13 fatores; no entanto, utilizar este 

critério é mais confiável quando o número de variáveis está entre 20 e 50. Quando mais de 50 

variáveis estão envolvidas, como no caso do presente estudo, não é raro a extração de um 

número maior de fatores, sendo, exatamente, o que se procedeu na primeira tentativa de 

interpretação. Os 13 fatores extraídos explicavam 63,2% do montante de variância; porém, 

dois desses fatores eram formados por apenas uma variável, conforme quadro a seguir.  
 

Total da Variância Explicada 

Autovalores iniciais 
Extração da soma dos pesos 

ao quadrado 
Rotação da soma dos pesos 

ao quadrado 

Componente Total 
% de 

variância 

% 
Variância 
acumulada Total 

% de 
variância 

% 
Variância 
acumulada Total 

% de 
variância 

% 
Variância 
acumulada 

1 11,583 22,712 22,712 11,583 22,712 22,712 3,583 7,026 7,026 
2 3,591 7,042 29,754 3,591 7,042 29,754 3,462 6,789 13,815 
3 2,792 5,475 35,229 2,792 5,475 35,229 3,298 6,467 20,282 
4 2,211 4,336 39,565 2,211 4,336 39,565 3,249 6,370 26,652 
5 1,768 3,466 43,031 1,768 3,466 43,031 3,002 5,887 32,539 
6 1,696 3,326 46,357 1,696 3,326 46,357 2,885 5,658 38,197 
7 1,438 2,819 49,176 1,438 2,819 49,176 2,381 4,669 42,866 
8 1,386 2,718 51,894 1,386 2,718 51,894 2,223 4,359 47,225 
9 1,301 2,551 54,445 1,301 2,551 54,445 2,086 4,089 51,314 
10 1,209 2,371 56,815 1,209 2,371 56,815 1,767 3,464 54,778 
11 1,135 2,225 59,040 1,135 2,225 59,040 1,758 3,448 58,226 
12 1,112 2,180 61,221 1,112 2,180 61,221 1,307 2,562 60,788 
13 1,026 2,012 63,233 1,026 2,012 63,233 1,247 2,445 63,233 
14 0,997 1,954 65,188             
15 0,958 1,878 67,066             
16 0,875 1,716 68,782             
17 0,839 1,645 70,427             
18 0,819 1,607 72,033             
19 0,806 1,581 73,614             
20 0,773 1,515 75,129             
21 0,718 1,409 76,538             
22 0,689 1,350 77,888             
23 0,675 1,323 79,211             
24 0,636 1,247 80,458             
25 0,621 1,218 81,676             

continua 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.13.



97                                                                                                                                                
    

 (conclusão) 

Total da Variância Explicada 

Autovalores iniciais 
Extração da soma dos pesos 

ao quadrado 
Rotação da soma dos pesos 

ao quadrado 
Componente 

Total 
% de 

variância 

% 
Variância 
acumulada Total 

% de 
variância 

% 
Variância 
acumulada Total 

% de 
variância 

% 
Variância 
acumulada 

26 0,590 1,156 82,832             
27 0,576 1,130 83,962             
28 0,550 1,079 85,040             
29 0,527 1,033 86,074             
30 0,498 0,976 87,049             
31 0,490 0,960 88,009             
32 0,467 0,915 88,924             
33 0,427 0,837 89,761             
34 0,421 0,825 90,587             
35 0,407 0,798 91,385             
36 0,385 0,755 92,141             
37 0,371 0,728 92,868             
38 0,364 0,714 93,582             
39 0,353 0,692 94,274             
40 0,349 0,685 94,959             
41 0,313 0,614 95,574             
42 0,289 0,566 96,140             
43 0,280 0,550 96,689             
44 0,266 0,522 97,212             
45 0,250 0,489 97,701             
46 0,230 0,451 98,152             
47 0,219 0,429 98,581             
48 0,208 0,408 98,989             
49 0,199 0,390 99,379             
50 0,180 0,354 99,733             
51 0,136 0,267 100,000             
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 14 - Distribuição da variância entre os fatores extraídos 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Para interpretação desses fatores e escolha da solução do fator final foram seguidos 

alguns procedimentos. Primeiro foi observada a necessidade do uso de métodos rotacionais 

para simpl ificação da estrutura fatorial, uma vez que é difícil determinar se fatores não 

rotacionados serão significativos. Segundo Hair et al (2005), na maioria dos casos a rotação 

dos fatores melhora a interpretação, reduzindo algumas das ambigüidades que freqüentemente 

acompanham soluções de fatores não -rotacionados iniciais, de maneira que a rotação deve 

resultar em um padrão fatorial mais simples e teoricamente mais significativo, pois redistribui 

a variância concentrada nos primeiros fatores, pelo processo não -rotacionado, para os últimos 

fatores.  
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Procedeu-se, assim, com a escolha do método rotacional ortogonal Varimax em 

detrimento do método rotacional oblíquo. As rotações ortogonais são utilizadas mais 

freqüentemente porque os procedimentos analíticos para r otações oblíquas não são tão bem 

desenvolvidos e ainda estão sujeitos a controvérsia considerável (HAIR et al, 2005). 

Com a abordagem rotacional varimax, há uma tendência para algumas cargas altas 

(isto é, próximas de -1 ou +1) e algumas cargas próximas de  0 em cada coluna da matriz. A 

lógica é que a interpretação é mais fácil quando as correlações variável -fator são, primeiro, 

próximas de -1 ou +1, indicando assim uma clara associação positiva ou negativa entre a 

variável e o fator; ou segundo, próximas de 0, apontando para uma clara falta de associação. 

Segundo o quadro acima, em um primeiro momento, a primeira dimensão respondia 

por quase 23% da variância da solução fatorial, estando as demais dimensões responsáveis 

por 7% ou menos da variância da solução  fatorial. Após a rotação aplicada à análise fatorial, 

foi possível perceber uma melhor distribuição do percentual de variância explicado por cada 

dimensão. Nesse segundo momento, a primeira dimensão aparece explicando cerca de 7% da 

variância da solução fatorial; a segunda 6,8% e assim por diante, até chegar à última dimensão 

que explicaria 2,4%, observando, dessa forma, uma solução mais homogênea. 

Logo após, optou -se por rodar novamente os dados, agora seguindo o critério de 

percentagem da variância e especificando um número predeterminado de fatores. Sabendo -se 

previamente que 12 fatores explicariam 61,2% (conforme tabela acima), e que conforme Hair 

et al (2005), o critério de percentagem de variância é baseado na conquista de um percentual 

cumulativo especificado da variância total extraída por fatores sucessivos, o qual em ciências 

sociais, onde as informações geralmente são menos precisas, não é raro considerar uma 

solução que explique 60% da variância total (e em alguns casos até menos) como satisfatór ia, 

optou-se pela predeterminação de 12 fatores para análise fatorial. 

O passo seguinte foi, então, a nomeação dos fatores, isto é, das dimensões formadas a 

partir do agrupamento das variáveis. Conforme destacado por Hair et al (2005), as variáveis 

com cargas fatoriais mais altas foram consideradas mais importantes, ou como tendo maior 

influência sobre o nome do rótulo selecionado para representar um fator. Esse rótulo não é 

determinado por programas computacionais que realizam a análise fatorial; em vez disso ele é 

desenvolvido intuitivamente pelo pesquisador com base em sua adequação para representar as 

dimensões latentes de um fator particular. Nota -se, portanto, que essa nomeação se baseia, 

principalmente, na opinião subjetiva do pesquisador.  

Em muitos casos, diferentes pesquisadores sem dúvida designarão diferentes nomes 

aos mesmos resultados por causa de diferenças em suas experiências e treinamento. Por esse 
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motivo, o processo de nomear fatores está sujeito a consideráveis críticas; no entanto, se for  

possível designar um nome lógico que represente a natureza latente dos fatores, isso facilita a 

apresentação e a compreensão da solução fatorial e, portanto, tem -se um procedimento 

justificável. 

Nos itens a seguir apresentam -se os resultados das análises fatoriais exploratórias 

realizadas junto às variáveis propostas neste estudo. 

 

3.3.1.1 Análise da dimensão 1 

 
O primeiro fator foi formado, inicialmente, por seis indicadores de QVT: Variedade 

de tarefas/habilidades; Qualidade do desempenho na realização da tarefa; Significância 

do trabalho; Identidade com a tarefa; Feedback do trabalho e Uso de iniciativa, 

criatividade e discernimento no trabalho.  

Por se tratar de um modelo voltado especificamente para a tarefa, o modelo de 

Hackman e Oldhan (1975) possui em seu escopo a totalidade das variáveis integrantes desse 

fator. Destas, as variáveis 1, 4 e 5, estão classificadas por Hackman e Oldhan dentro de  uma 

mesma dimensão chamada por eles de DIMENSÃO DA TAREFA. A variável 2 foi 

considerada por tais autores como pertencente a uma dimensão denominada RESULTADOS 

PESSOAIS E DE TRABALHO. A variável 3 integrava a dimensão ESTADOS 

PSICOLÓGICOS; e a variável 6, a dimensão NECESSIDADE DE CRESCIMENTO 

INDIVIDUAL. 

Westley também estudou quatro das variáveis aqui agrupadas: Feedback do trabalho e 

Significância do trabalho, classificadas, por ele, dentro da dimensão POLÍTICA; e Uso da 

criatividade no trabalho e Identid ade com a tarefa, consideradas integrantes da dimensão 

PSICOLÓGICA. 

Walton (1973) abordou três das variáveis agrupadas nessa dimensão, todas elas 

classificadas pelo autor como pertencentes a uma única dimensão denominada USO E 

DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE S. As variáveis aqui mencionadas foram: 

Variedade de tarefas/habilidades; Identidade com a tarefa e Feedback do trabalho. 

Werther e Davis (1983) também abordaram em seu estudo essas três variáveis; entretanto, as 

mesmas fazem parte de uma dimensão nomeada FATORES COMPORTAMENTAIS. 

Belanger, Bergeron e Petit (1983) foram outros autores a trabalhar com essas três variáveis e 

mais a variável Uso de iniciativa, criatividade e discernimento no trabalho. O detalhe no 

estudo de Belanger, Bergeron e Petit é que a va riável Identidade com a tarefa foi 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.13.



100                                                                                                                                                
    

classificada por eles numa dimensão diferente das outras três variáveis. As primeiras estão 

classificadas numa dimensão chamada O TRABALHO EM SI; e a última na dimensão 

TAREFAS COM SIGNIFICADO. 

Nadler e Lawler (1983) tamb ém estudaram uma das seis variáveis em discussão. Tal 

variável trata-se da Variedade de tarefas/habilidades , denominada por esses autores como 

enriquecimento da tarefa. O mesmo acontecendo no estudo de Huse e Cummings (1985), os 

quais reuniram essa variáve l numa dimensão por eles denominada PROJETO DO CARGO. 

Lippitt (1978) fez uso da variável Identidade com a tarefa , dispondo-a numa dimensão 

nomeada de PRODUÇÃO DO TRABALHO.  

No Brasil, em estudo realizado por Siqueira e Coleta (1989), foram trabalhadas duas  

dessas variáveis: Variedade de tarefas/habilidades e Uso de iniciativa, criatividade e 

discernimento no trabalho; ambas reunidas em diferentes dimensões. A primeira na 

dimensão TRABALHO e a segunda na dimensão INDIVÍDUO. Ainda no que se refere aos 

estudos de QVT realizados no Brasil, Fernandes (1996) pesquisou quatro, das seis variáveis 

aqui em discussão; são elas: Variedade de tarefas/habilidades, Identidade com a tarefa, 

Feedback do trabalho e Uso de iniciativa, criatividade e discernimento no trabalho. Essas 

quatro variáveis, entretanto, foram agrupadas pela autora em três diferentes dimensões. Na 

dimensão MORAL foram reunidas as variáveis Identidade com a tarefa e Feedback do 

trabalho. Na dimensão PARTICIPAÇÃO está a variável Uso de iniciativa, criativi dade e 

discernimento no trabalho , e, na dimensão ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO está a 

variável Variedade de tarefas/habilidades. 

Nos estudos de Quirino e Xavier (1987) a variável Variedade de tarefas/habilidades 

está representada por duas diferentes variáveis: Quantidade de tarefas diferentes  e 

Quantidade de tarefas novas. 

O modelo de Rodrigues (1994), influenciado pelos estudos de Hackman e Oldhan 

sobre o tema, aborda três variáveis dentre as seis mencionadas anteriormente; são elas: 

Variedade de tarefas/habilidades, Significância do trabalho e Qualidade do desempenho 

na realização da tarefa. Sendo que as duas primeiras foram reunidas numa dimensão 

denominada ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, e a última numa dimensão chamada 

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS. 

A variável Ritmo de trabalho pode ser deslocada para essa dimensão, uma vez que 

apresenta mais características relacionadas à DIMENSÃO 1 (NADLER e LAWLER, 1983; 

SIQUEIRA e COLETA, 1989; FERNANDES, 1996) do que com variáveis que se referem à 

DIMENSÃO 10, na qual estaria class ificada primariamente. Novamente, nesse caso, a 
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diferença entre as cargas fatoriais que a fazem presente nestas duas dimensões foi muito 

pequena: 0,440 na DIMENSÃO 2 e 0,483 na DIMENSÃO 10. Assim sendo, ao todo, este 

fator agruparia sete variáveis. 

Por fim, levando -se em consideração as variáveis que apresentaram maiores escores 

fatoriais, assim como a marcante presença das variáveis aqui agrupadas em modelos ou 

dimensões que abordam especificamente a tarefa ou o trabalho desenvolvido pelo sujeito, 

decidiu-se por nomear a presente dimensão como EXECUÇÃO DO TRABALHO, a qual se 

refere às características objetivas do trabalho. A dimensão 1 apresentou um dos maiores 

alphas, 0,807. No entanto, no caso de exclusão da variável Ritmo de trabalho, esse 

coeficiente poderia ser ainda mais consistente, 0,816. É válido lembrar que essa variável 

apresentou carga fatorial maior em outra dimensão e foi deslocada para esta, em virtude do 

observado na literatura. Como o coeficiente alpha, mesmo na presença dessa variáve l, pode 

ser considerado significativo, continua -se com a intenção de classificar a variável Ritmo de 

trabalho nessa dimensão. 

 

  
Correlação 
Item-Total  

Alpha de Cronbach se 
a variável for excluída 

Realização de tarefas 
simples e corriqueiras ,621 ,768 

Bom desempenho na 
realização das tarefas ,633 ,766 

Significância do 
trabalho ,567 ,777 

Realização de tarefas 
completas ,564 ,778 

Feedback do trabalho ,529 ,784 
Trabalho não permite 
uso de iniciativa ou 
discernimento 
(Criatividade) 

,554 ,779 

Esgotado com o 
trabalho (Ritmo de 
trabalho) 

,337 ,816 

Tabela 15 - Análise da confiabilidade por meio do Alpha de Cronbach                                          
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.3.1.2 Análise da dimensão 2 

 
A aná lise fatorial apresentou os doze fatores predeterminados como resultados da 

extração fatorial. Dos cinqüenta e um indicadores de qualidade de vida no trabalho utilizados 
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pelo estudo nesta fase da análise, cinco indicadores formaram o segundo fator. Desses 

indicadores os três primeiros são indicadores, segundo Westley (1979), de uma dimensão 

abrangente denominada PSICOLÓGICA: Realização profissional, Realização pessoal e 

Conhecimento para realização do trabalho . O indicador de posição 4 da extração 

(Satisfação com o trabalho ) é indicador de uma dimensão específica chamada 

RESULTADOS PESSOAIS E DE TRABALHO, segundo Hackman e Oldhan (1975). Esses 

autores também estudaram o indicador 1, então classificado como integrante da dimensão 

NECESSIDADE DE CRESCIMENTO INDIVIDUAL. Outra classificação para o indicador 1 

foi dada por Walton (1973), o qual o agregou a uma dimensão designada OPORTUNIDADE 

DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL. O indicador número 5 ( Oportunidade de 

desenvolvimento pessoal ) de outra dimensão abrangente cha mada ELEMENTOS 

COMPORTAMENTAIS, conforme Werther e Davis (1983). Em estudo desenvolvido no 

Brasil, Siqueira e Coleta (1989) também estudaram os indicadores 3 e 4, classificando -os, 

respectivamente, em dimensões específicas nomeadas INTERAÇÕES PESSOAIS e 

INDIVÍDUO.  

Percebe-se, aqui, que se trata de indicadores relacionados com o lócus interno do 

indivíduo (PSICOLÓGICO, RESULTADOS PESSOAIS E DE TRABALHO, 

NECESSIDADE DE CRESCIMENTO INDICIDUAL, OPORTUNIDADE DE 

CRESCIMENTO PROFISSIONAL, ELEMENTOS COMPORTAMENTAIS, INTERAÇÕES 

PESSOAIS e INDIVÍDUO). Como os indicadores com maiores escores fatoriais foram 

Realização profissional e Realização pessoal , optou -se por nomear a dimensão como 

AUTO-REALIZAÇÃO, isto é, o quanto o trabalho proporciona satisfação e realização para o 

indivíduo que o desempenha, seja na profissão, seja na vida pessoal. 

O índice alpha de Cronbach para essa dimensão foi de 0,810. Quando se avalia a 

possibilidade de variação do índice quando da exclusão de alguma variável percebe -se que 

não existiriam alterações relevantes.  
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Correlação 
Item-Total  

Alpha de Cronbach se 
a variável for excluída 

Realização profissional ,666 ,751 
Realização pessoal ,683 ,751 
Oportunidade de 
desenvolvimento pessoal ,530 ,798 

Conhecimento para 
realização do trabalho 
(Variedade de tarefas) 

,470 ,808 

Satisfação com o 
trabalho ,662 ,753 

Tabela 16 - Análise da confiabilidade por meio do Alpha de Cronbach                                       
   Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

3.3.1.3 Análise da dimensão 3 

 
Os indicadores presentes nesse fator foram: (1) Contar com a ajuda do chefe 

quando se tem problemas no trabalho, que também está presente nos modelos de Siqueira e 

Coleta (1989), Fernandes (1996), Lippitt (1978), Werther e Davis (1983), Hackman e Oldhan 

(1975) e Quirino e Xavier (1987);  (2) Relacionamento com colegas , que é  um indicador 

presente em grande parte dos estudos sobre QVT, e esteve como variável nos estudos de 

Nadler e Lawler (1983), Siqueira e Coleta (1989), Rodrigues (1994), Westley (1979), Walton 

(1973), Lippitt (1978), Werther e Davis (1983), Belanger, Bergero n e Petit (1983), Hackman 

e Oldhan (1975), Limongi -França (1996), Fernandes (1996) e Quirino e Xavier (1987); (3) 

Responsabilidade pelo trabalho a ser executado , citado nos modelos de  Siqueira e Coleta 

(1989), Hackman e Oldhan (1975), Lippitt (1978), Belanger, Bergeron e Petit (1983), Westley 

(1979) e Quirino e Xavier (1987);  (4) Fluxo de informação , um indicador tratado por  

Rodrigues (1994), Lippitt (1978), Werther e Davis (1983), Hackman e Oldhan (1975) e 

Fernandes (1996) ; e, por fim,  (5) Condições física s do ambiente de trabalho  ( Denis, 

Westley, Werther e Davis, Nadler e Lawler, Huse e Cummings,  Walton, Quirino e Xavier , 

Siqueira e Coleta, Fernandes) e (6) Importância da implantação de um plano de cargos, 

salários e carreiras, um indicador utilizado apena s por Huse e Cummings (1985).  

Interessante colocar também que a variável Condições físicas do ambiente de trabalho é 

considerada por alguns autores como uma dimensão (Fernandes, 1996), ou mesmo como foco 

do modelo (Denis, 1980).  

Os indicadores foram dispostos nessa ordem no texto, obedecendo classificação 

descendente, conforme o escore fatorial atribuído a cada um deles.  Quanto à nomenclatura 
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atribuída às dimensões que englobam tais indicadores, foi possível observar algumas 

variações. Hackman e Oldhan apontaram o primeiro e o segundo indicadores como 

pertencentes a dimensão, por eles denominada, SATISFAÇÕES ESPECÍFICAS. Enquanto 

isso, o terceiro indicador estaria classificado na dimensão ESTADOS PSICOLÓGICOS. 

Ao tratar do segundo e terceiro indicadores, Westley os classifica como integrantes de 

uma dimensão denominada SOCIOLÓGICA. Já Walton, abordou apenas um dos indicadores 

mencionados anteriormente, o segundo, e o classificou como parte da dimensão 

INTEGRAÇÃO SOCIAL. Huse e Cummi ngs trataram o indicador seis como compondo a 

dimensão SISTEMA DE RECOMPENSAS. Ao contrário de Huse e Cummings, Lippitt foi 

um dos autores com o maior número de indicadores, dentre os abordados no momento, 

presentes em seu modelo, quatro no total. Esses qu atro indicadores foram tratados pelo autor 

em três diferentes dimensões. O primeiro e o segundo indicadores estariam fazendo parte de 

uma dimensão denominada INDIVÍDUO. O terceiro indicador, segundo o autor, faz parte da 

dimensão O TRABALHO EM SI, e o quar to indicador seria parte integrante da dimensão 

FUNÇÃO E ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO.  

Werther e Davis, por sua vez, citaram em seu modelo os indicadores 1, 2 e 4, no qual 

os dois primeiros compõem a dimensão ELEMENTOS COMPORTAMENTAIS e, o último, 

a dimensão ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS. Belanger, Bergeron e Petit cita os 

indicadores 2 e 3 como parte das dimensões CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

e TAREFAS COM SIGNIFICADO, respectivamente. Em seu modelo, Nadler e Lawler não 

trabalham com dimensões, o mesmo acontecendo no modelo de Quirino e Xavier. 

No que diz respeito aos estudos realizados no Brasil, Limongi -França cita o segundo 

indicador como integrando a dimensão ASPECTOS SOCIAIS; Rodrigues mostra o segundo e 

o quarto fazendo parte da dimensão INTEGRAÇÃO ORG ANIZACIONAL E SOCIAL. 

Fernandes, de outra forma, classifica esses mesmos indicadores trabalhados por Rodrigues em 

duas diferentes dimensões: o segundo na dimensão MORAL, e o quarto na dimensão 

COMUNICAÇÃO. Siqueira e Coleta também abordaram em seus estudos  quatro dos 

indicadores aqui em discussão: 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma que Rodrigues, Siqueira e Coleta 

agruparam os indicadores 2 e 4 na mesma dimensão, no entanto com outra denominação 

(TRABALHO). O primeiro indicador foi classificado na dimensão INTERAÇ ÕES 

PESSOAIS e o terceiro na dimensão INDIVÍDUO.  

Nessa dimensão, especificamente, constatou-se um leque de indicadores pertencentes a 

uma ampla variedade de dimensões, quando se observam os modelos da literatura; contudo, a 

partir da leitura sobre os conc eitos de cada uma dessas dimensões presentes nos modelos 
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estudados, assim como dos escores fatoriais atribuídos aos indicadores pela análise fatorial, 

decidiu-se nomear a presente variável como EQÜIDADE NO TRABALHO, na qual sua 

definição envolveria a dispo sição de reconhecer igualmente o direito de cada indivíduo no 

espaço de trabalho. Para tanto, se deve levar em consideração indicadores como: Contar com 

a ajuda do chefe quando se tem problemas no trabalho , independente de quem seja, ou do 

nível do funcionário; Responsabilidade pelo trabalho a ser executado, que visa medir como 

o indivíduo sente -se responsável em relação ao resultado de seu trabalho; Relacionamento 

com colegas , que aponte para um clima organizacional favorável; Condições físicas do 

ambiente de trabalho , isto é, um ambiente físico seguro e saudável; Importância da 

implantação de um plano de cargos, salários e carreiras, como indicador de justiça salarial 

e oportunidade de carreira para todos e Fluxo de informação, para que todos se mantenham 

informados sobre o que acontece na organização.  

Essa dimensão caracterizou -se por não possuir nenhuma variável com carga fatorial 

0,7 ou superior, e o coeficiente alpha de Cronbach para a mesma foi de 0,755. E, no caso da 

exclusão de alguma das variá veis componentes dessa dimensão o coeficiente iria variar, 

conforme quadro a seguir: 

  

   
Correlação 
Item-Total  

Alpha de Cronbach se 
a variável for excluída 

Contar com a ajuda do 
chefe quando tem 
problemas no trabalho 

,552 ,704 

Responsabilidade pelo 
trabalho a ser executado ,499 ,719 

Relacionamento com 
colegas ,592 ,702 

Existência de veículos 
de informação (Fluxo 
de informação) 

,502 ,720 

Condições físicas do 
ambiente de trabalho ,499 ,721 

Importante implantar 
plano de cargos e 
salários 

,373 ,749 

Tabela 17 - Análise da confiabilidade por meio do Alpha de Cronbach                                          
Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.3.1.4 Análise da dimensão 4 

 

Este fator foi formado, inicialmente, por seis indicadores: Identidade com a missão 

da organização; Importância do indivíduo para que a organização atinja seus objetivos; 

Contribuição do trabalho para a comunidade;  Imagem externa da organização;  

Importância das antigas histórias de sucesso da organização e Clareza dos objetivos e 

metas do trabalho.  

O indicador Identidade com a missão da organização está presente nos modelos de 

Rodrigues (1994), Werther e Davis (1983) e Hackman e Oldhan (1975). Importância do 

indivíduo para que a organização atinja seus objetivos está presente nos modelos de 

Walton (1973) e Werther e Davis (1983); Trabalho contribui para a comunidade pode ser 

encontrada nos modelos de Walton (1973), Werther e Davis (1983) e Fernandes (1996);  

Imagem externa da organização, nos estudos de Werther e Davis (1983), Walton (1973), 

Siqueira e Coleta (1989), Limongi -França (1996)  e Fernandes (1996);  Importância das 

antigas histórias de sucesso da organização é um indicador estudado no modelo de 

Rodrigues (1994); e Clareza dos objetivos e metas do trabalho , presente nos modelos de 

Lippitt (1978), Siqueira e Coleta (1989), e Fernandes (1996).  

Esses indicadores foram agrupados, nos modelos citados anteriormente, em dimensões 

denominadas: RELEVÂNCIA DE SEU TRABALHO (Walton); FATORES 

ORGANIZACIONAIS (Werther e Davis); ASPECTOS ORGANIZACIONAIS (Limongi -

França); CULTURA DA ORGANIZAÇÃO e ESTRUTURA E FILOSOFIA 

ORGANIZACIONAL (Rodrigues); EMPRESA (Siqueira e Coleta) e IM AGEM DA 

EMPRESA (Fernandes). Dentro desse contexto, e baseado nas variáveis com maiores escores 

fatoriais, resolveu -se adotar parte da nomenclatura utilizada por Rodrigues (1994) para 

nomear a presente dimensão. Assim sendo, o nome dado para a mesma foi RE LAÇÃO COM 

A ORGANIZAÇÃO, e envolveria os valores, princípios e normas da organização.  

O índice de consistência interna para essa dimensão, medido através do coeficiente 

alpha de Cronbrach para as seis variáveis foi 0,780, conforme tabela abaixo. 
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Correlação 
Item-Total  

Alpha de Cronbach se 
a variável for excluída 

Identificação com a 
missão ,535 ,745 

Importância do 
indivíduo para que a 
EMATER atinja seus 
objetivos 

,600 ,727 

Trabalho contribui para 
a comunidade ,481 ,758 

Imagem externa ,558 ,741 
Importância das antigas 
histórias de sucesso da 
organização 

,552 ,741 

Clareza dos objetivos e 
metas do trabalho ,452 ,767 

Tabela 18 - Análise da confiabilidade por meio do Alpha de Cronbach                                          
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.3.1.5 Análise da dimensão 5 

 
O quinto fator extraído pela análise fatorial inclui, primariamente, cinco indicadores de 

QVT: Estrutura permite agilidade nas decisões; Satisfação da supervisão recebida;  

Atuação do Sindicato; Existência de comemorações internas e Gestão da organização 

competente e democrática . Comprova-se a presença dos indicadores dessa dimensão nos 

modelos de Werther e Davis (1983); Hackman e Oldhan (1975); Westley (1979); dentre os 

modelos da literatura clássica; e Limongi -França (1996); Rodrigues (1994); Quirino e Xavier 

(1987) e Fernandes (1996), dentre os modelos da literatura brasileira. 

Hackman e Oldhan e Rodrigues apontaram para a necessidade de se averiguar o nível 

de Satisfação da supervisão recebida ; enquanto Westley percebeu a importância de se 

verificar a Atuação do Sindicato. Limongi-França e Rodrigues destacaram a importância de 

uma estrutura organizacional que permita maior agilidade nas decisões e, continuando dentro 

dos apontamentos dos modelos desenvolvidos no Brasil, Quirino e Xavier acrescentaram a 

relevância de se medir o grau de competência e democracia da gestão da organização. 

Existência de comemorações internas  foi uma variável encontrada  nos modelos de 

Rodrigues (1994) e Westley (1979). 

Além dessas variáveis, outra é apresentada como integrante desse fator, tendo em vista 

apresentar escore fatorial relevante (apesar de maior em outro fator) e estar agrupada, segundo 

os autores a seguir, nas mesmas dimensões que a s variáveis já apresentadas anteriormente. A 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.13.



108                                                                                                                                                
    

variável que viria a somar com as cinco encontradas primariamente seria: Existência de 

equipamentos adequados  (Siqueira e Coleta, Limongi -França, Quirino e Xavier,  Walton, 

Westley, Werther e Davis). 

Os nomes atr ibuídos às dimensões que agruparam tais variáveis nos modelos citados 

anteriormente variaram da seguinte forma: SATISFAÇÕES ESPECÍFICAS (Hackman e 

Oldhan); POLÍTICO (Westley); FATORES ORGANIZACIONAIS (Werther e Davis); 

ESTRUTURA E FILOSOFIA ORGANIZACIONAL e CULTURA DA ORGANIZAÇÃO 

(Rodrigues) e ASPECTOS ORGANIZACIONAIS (Limongi-França). 

Configura-se, portanto, a existência da dimensão, aqui nomeada, ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO, quando os indicadores avaliados se reportam às formas e aos arranjos 

organizacionais, o que inclui processos de trabalho, procedimentos administrativos e políticas 

organizacionais, conforme observado, também, em outros modelos da literatura. Essa 

dimensão apresentou um índice de consistência interna (alpha de Cronbach) de 0,728, 

considerado razoável. Em caso de exclusão de alguma das variáveis componentes da 

dimensão a variação de alpha dar-se-ia conforme tabela abaixo: 

 

   
Correlação 
Item-Total  

Alpha de Cronbach se 
a variável for excluída 

Estrutura permite 
agilidade nas decisões 
(Ausência de 
burocracia) 

,520 ,674 

Qualidade da 
supervisão recebida ,533 ,670 

Atuação da associação ,404 ,708 
Existência de 
comemorações internas ,480 ,685 

Gestão da organização  ,512 ,676 
Existência de 
equipamentos 
adequados (Materiais e 
equipamentos) 

,341 ,726 

Tabela 19 - Análise da confiabilidade por meio do Alpha de Cronbach                                          
Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.3.1.6 Análise da dimensão 6 

 
O sexto fator extraído foi composto por apenas tr ês indicadores, todos relacionados à 

remuneração e citados pelos seguintes modelos: Eqüidade salarial externa (Walton (1973), 

Werther e Davis (1983), Fernandes (1996) e Theriault (1980)); Eqüidade salarial interna 

(Werther e Davis (1983), Huse e Cummings ( 1985), Walton (1973), Fernandes (1996) e 

Theriault (1980)) e Relação salário desempenho (Walton (1973), Hackman e Oldhan (1975), 

Westley (1979), Werther e Davis (1983), Rodrigues (1994), Quirino e Xavier ( 1987) e 

Theriault (1980)). Outros autores estudaram a dimensão de uma maneira mais genérica apenas 

com variáveis como “Satisfação com o salário” (Limongi -França (1996)); “Recebimento de 

recompensas financeiras” (Belanger, Bergeron e Petit (1983) e Nadler e Lawler (1983)). 

Pela quantidade de variá veis e características das mesmas, as denominações não 

poderiam ser muito diferentes. Nesse sentido os nomes atribuídos para essas dimensões 

foram: COMPENSAÇÃO; RESULTADOS ORGANIZACIONAIS; ECONÔMICA; 

ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS; SISTEMA DE RECOMPENSAS; COMPE NSAÇÃO 

JUSTA E ADEQUADA e SATISFAÇÕES ESPECÍFICAS.  

Foi escolhido, então, como definição para essa dimensão o fato de a mesma 

estabelecer uma relação entre a realização do trabalho e sua devida remuneração. 

Convencionou-se, portanto, chamar esta dimensão d e ADEQUAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO. Foi também ela que apresentou o maior índice de consistência interna 

(0,860), o que leva a crer que a dimensão está homogeneamente organizada. 

 

 

3.3.1.7 Análise da dimensão 7 

 
O fator de número sete foi  formado por cinco indicadores: (1) Feedback extrínseco; 

(2) Reconhecimento; (3) Respeito por parte dos superiores; (4) Autonomia e (5) 

Tratamento igualitário. Entre esses, o terceiro indicador também apresentou carga fatorial 

em outro fator, aqui denomina do de EQÜIDADE NO TRABALHO. Além disso, o primeiro 

indicador do fator EQÜIDADE NO TRABALHO (Contar com a ajuda do chefe quando se 

tem problemas no trabalho) também possui carga fatorial nesse, todavia essa carga fatorial é 

relativamente baixa. Tal fato leva a crer que em estudos posteriores o indicador pode mudar 

de dimensão. 
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Os indicadores mencionados anteriormente foram utilizados em alguns modelos da 

literatura clássica, entre eles: Werther e Davis (1983), que utilizaram  os indicadores 1, 2, 4 e 

5; Hackman e Oldhan (1975), que estudaram os indicadores 1, 3 e 4; Belanger, Bergeron e 

Petit (1983); Huse e Cummings (1985); Westley (1979) e Lippitt (1978), com observação das 

variáveis 1 e 4; Walton (1973), com uso dos indicado res 1, 4 e 5 e Nadler e Lawler (1975), 

que analisaram em seu estudo o indicador 4. No Brasil, os estudos que contemplaram as 

variáveis acima mencionadas foram os de Quirino e Xavier (1987), com os indicadores 2 e 5; 

Rodrigues (1994), observando as variávei s 2, 3, 4 e 5 e Fernandes (1996), com análise dos 

indicadores de números 1 e 5.  

Nesses modelos, como observado nos estudos que tratam sobre QVT, os mesmos 

indicadores foram agrupados em dimensões com diferentes nomes. No modelo de Hackman e 

Oldhan os indicadores 1 e 4 estão reunidos numa dimensão denominada DIMENSÕES DA 

TAREFA. Já o indicador 3, no modelo do autor, enquadrou -se na dimensão SATISFAÇÕES 

ESPECÍFICAS. Belanger, Bergeron e Petit (1983); Huse e Cummings (1985); e Lippitt 

(1978), também estudaram os indicadores 1 e 4, definidos como integrantes das dimensões: O 

TRABALHO EM SI; PROJETO DO CARGO e TRABALHO EM SI, respectivamente. 

Verifica-se, aqui, uma das raras vezes onde o nome da dimensão é o mesmo em diferentes 

modelos da literatura. Westley, qu e estudou os mesmos indicadores, separou -os em duas 

diferentes dimensões: POLÍTICA e SOCIOLÓGICA, respectivamente.  

Walton, assim como os outros quatro modelos, agrupou os indicadores 1 e 4 numa 

mesma dimensão denominada, entretanto, de USO E DESENVOLVIMEN TO DE 

CAPACIDADES. O quinto indicador também estudado por Walton pertence, segundo o 

autor, à dimensão CONSTITUCIONALISMO. Werther e Davis abordaram em seu modelo 

grande parte dos indicadores aqui em discussão, conforme descrito anteriormente. Esses 

indicadores foram todos agrupados numa mesma dimensão, de acordo com os autores: 

FATORES COMPORTAMENTAIS. Rodrigues e Fernandes, estudiosos brasileiros que 

abordaram a QVT com uma classificação por dimensões e indicadores, da mesma maneira 

que os autores anteriores, também adotaram nomes diferentes para suas dimensões. Rodrigues 

classificou os indicadores 2, 3 e 5 numa dimensão denominada de CULTURA DA 

ORGANIZAÇÃO; e o indicador 4 na dimensão CARGO. Fernandes, que estudou apenas um 

indicador (1), dentre aqueles n esse instante analisados, classificou -o como presente na 

dimensão MORAL. 

Aparentemente, esse fator foi aquele que se apresentou de maneira mais homogênea, 

até agora, se observado aquilo que é colocado pelos modelos que abordam o tema. Quando se 
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analisou a nomenclatura atribuída às dimensões dos diversos modelos citados, decidiu -se 

adotar a mesma utilizada por Fernandes (1996), isto é, definiu -se esta dimensão como 

RELAÇÃO CHEFE -SUBORDINADO. Esta dimensão implica, então, na satisfação do 

funcionário com rela ção ao seu relacionamento, tanto pessoal como profissional, com seu 

chefe. Essa dimensão apresentou um índice de consistência interna, medido pelo coeficiente 

alpha de Cronbach de 0,729. Como observado nos coeficientes alpha exibidos para o caso de 

uma determinada variável ser excluída da dimensão, conforme tabela seguinte, as variáveis 

apresentaram-se com praticamente a mesma relevância na composição da dimensão. 

 

  
Correlação 
Item-Total  

Alpha de Cronbach se a 
variável for excluída 

Respeito por parte dos 
superiores ,516 ,674 

Reconhecimento ,621 ,627 
Tratamento igualitário ,409 ,719 
Autonomia para 
decidir como fazer o 
trabalho 

,456 ,694 

Feedback externo ,463 ,692 
Tabela 20 - Análise da confiabilidade por meio do Alpha de Cronbach                                           
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.3.1.8 Análise da dimensão 8 

 
Este fator foi composto, primariamente, por quatro indicadores. Os indicadores e os 

modelos que deles se utilizaram foram: Conhecimento do processo completo de produção 

ou prestação do serviço (Walton (1973), Lippitt (1978)); Informação quanto a mudanças, 

normas e eventos realizados na organização (Walton (1973), Lippitt (1978), Fernandes 

(1996)); Progresso Profissional , que também  apresenta carga fatorial no segundo fator, 

(Werther e Davis (1983), Lippitt (1978) e Walton (1973)); e Incentivo a qualificação 

(Walton (1973), Rodrigues (1994), Belanger, Bergeron e Petit (1983) , Fernandes (1996), 

Quirino e Xavier (1987), Limongi-França (1996)). 

Tais variáveis se encontravam, nesses modelos, agrupadas em dimensões com as 

seguintes denominações: USO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES; 

OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL; CONSTITUCIONALISMO; O 

TRABALHO EM SI; O INDIVÍDUO; COMUNICAÇÃ O; RESULTADOS 
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ORGANIZACIONAIS; CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL; ASPECTOS 

ORGANIZACIONAIS e PARTICIPAÇÃO. Dentro desse contexto, e considerando aquelas 

variáveis com maior escore fatorial, foi decidido nomear esse fator como EFETIVIDADE DA 

COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL, que representa o nível de 

eficácia do processo de transmissão de informações na organização em todas as direções, 

assim como a possibilidade de se qualificar no trabalho. O coeficiente alpha de Cronbach 

dessa dimensão foi considerado baixo (0,673). 

 

 

3.3.1.9 Análise da dimensão 9 

 
O fator nove foi composto por quatro variáveis: (1) Habilidade em enfrentar 

mudanças no trabalho; (2) Esta é a melhor organização para se trabalhar; (3) 

Segurança quanto ao fu turo na organização  e  (4) Equilíbrio entre vida pessoal e 

trabalho. O primeiro indicador está presente no modelo de Lippitt (1978); o segundo nos 

modelos de Walton (1973), Westley (1979), Siqueira e Coleta (1989), Werther e Davis 

(1983), Fernandes (1996), Limongi-França (1996); o terceiro, nos modelos de Hackman e 

Oldhan (1975), Werther e Davis (1983), Walton (1973), Westley (1979), Rodrigues (1994), 

Fernandes (1996) e Quirino e Xavier (1987) e o quarto, nos modelos de Limongi -França 

(1996), Walton (1973), Werther e Davis (1983) e Lippitt (1978). 

Esses autores classificaram as variáveis em questão conforme as seguintes dimensões: 

FUNÇÃO E ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO; FATORES AMBIENTAIS; ASPECTOS 

PSICOLÓGICOS; TRABALHO E ESPAÇO TOTAL DA VIDA; SATISFAÇÕES 

ESPECÍFICAS; FATORES COMPORTAMENTAIS; OPORTUNIDADE DE 

CRESCIMENTO PROFISSIONAL; POLÍTICA; O HOMEM E O CAPITAL; MORAL. 

Para fins do presente estudo, e tendo por base as premissas para nomeação de 

dimensões, tanto estatísticas como da literatura da área, convencionou-se denominar este fator 

de RELAÇÃO TRABALHO E VIDA PESSOAL. 

Essa dimensão, assim como a anterior, apresentou um coeficiente alpha menor que 0,7 

(0,659), o que implica em um baixo nível de consistência interna e, conseqüentemente, sugere 

reavaliação dessa dimensão em estudos posteriores.  
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3.3.1.10 Análise da dimensão 10 

 
As variáveis pertencentes a esta dimensão seriam apenas duas: Participação em 

movimentos que reivindicam melhorias para a organização e Participação nas decisõ es 

da minha área de trabalho. Essas duas variáveis estão presentes nos modelos de Hackman e 

Oldhan (1975), Rodrigues (1994), Lippitt (1978), Limongi-França (1996), Theriault (1980), 

Nadler e Lawler (1983), Huse e Cummings (1985), Westley (1979), Fernandes (1996), 

Quirino e Xavier (1987). Quanto à consistência interna da dimensão, ocorreu o mesmo que 

nas duas dimensões anteriores. Essa dimensão apresentou o menor alpha de Cronbach entre 

todas as dimensões do estudo (0,587) e, por isso, foi retirada da análise.  

 

 

3.3.1.11 Análise da dimensão 11 

 
 Da mesma forma que a dimensão anterior, as variáveis integrantes dessa dimensão são 

duas: Atuação integrada dos setores e Processos de trabalho coerentes e eficazes.  Essas 

duas variáveis est ão presentes nos modelos de Werther e Davis (1983), entre os estudos 

clássicos; e Rodrigues (1994) e Fernandes (1996), em estudos desenvolvidos no Brasil. 

Quanto à consistência interna da dimensão, essa dimensão também apresentou um baixo alpha 

de Cronbach  (0,637), no entanto, suficiente para que a mesma seja mantida para futura 

análises.  

 Baseando-se nas duas variáveis componentes da dimensão, deu -se ao presente fator o 

nome de EFETIVIDADE DOS PROCESSOS DE TRABALHO, que estaria relacionado à 

forma de trab alho na organização e sua contribuição para o alcance das metas 

organizacionais. 

 A variável Sentimento quando do mau desempenho , apareceu sozinha formando 

uma dimensão e, por isso, também foi eliminada do estudo. 

 

 

3.3.2 Análise da confiabilidade 

 

 

Segundo Malhotra (2001), uma escala pode ser considerada confiável quando sua 

aplicação, em sucessivas medições, resulta em resultados consistentes. Já para Churchil (1995 
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apud SANT’ANNA, 2002), a confiabilidade de uma escala refere-se ao grau em que a mesma 

se encontra livre de erros aleatórios. 

Neste estudo, como instrumento para mensuração da confiabilidade das escalas 

propostas, foi adotado o coeficiente alpha de Cronbach, considerado por autores como 

Malhotra (2001) e Hair et al (2005) um indicador consistente para a análise da confiabilidade 

de um escala. 

O limite inferior para o alpha de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de 

poder diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória (HAIR et al, 2005). A partir da análise dos 

dados coletados pela pesquisa encontrou-se uma alpha de 0,904 para 51 variáveis presentes no 

início do estudo. O resultado da extração da análise fatorial comprova a falta de poder de 

generalização dos modelos utilizados no que diz respeito, especificamente, ao setor público.  

A partir dos resultados discutidos anteriormente, verifica -se que todas as medidas, 

exceto aquelas que tratam de variáveis referentes à e fetividade da  comunicação , relação 

trabalho e vida pessoal, participação e efetivi dade dos processos de trabalho, ficaram acima 

do nível mínimo (0,70), recomendado por autores como Hair et al (2005). Cabe ressaltar, no 

entanto, que muito embora o coeficiente alpha de Cronbach dessas quatro dimensões não 

tenha atingido o valor de 0,70, o ptou-se por manter três delas, uma vez que se enquadram 

dentro do limite inferior de 0,60, aceito para  pesquisas exploratórias. Já a penúltima 

dimensão foi retirada das análises posteriores.  

De modo geral, a baixa consistência interna dessas dimensões, p rincipalmente a 

penúltima, demonstra que algumas questões não estão "medindo" o mesmo critério, por 

qualquer razão estranha ao pesquisador e, por isso mesmo, atribuível a erros de mensuração. 

Os erros de mensuração podem ser decorrentes de problemas de com unicação entre o 

pesquisador e o pesquisado, relacionados à interpretação e à clareza das perguntas ou aos 

estímulos do instrumento por parte do respondente. Conseqüentemente, qualquer agregação 

desses critérios não possui fidedignidade satisfatória, poden do ser considerada como 

limitações do estudo. 

Do ponto de vista ideal, a validação de qualquer resultado de análise fatorial é 

essencial, particularmente quando se tenta definir uma estrutura latente entre as variáveis; 

contudo, por se tratar de um estudo de cunho exploratório, optou-se pelo uso de uma análise 

fatorial apenas exploratória quando não se tem a necessidade de uma confirmação no mesmo 

estudo, fato este que pode ser alvo de estudos posteriores. 
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3.4 APRESENTAÇÃO DESCRITIVA DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, é apresentada uma caracterização do público-alvo deste estudo, quanto 

a variáveis pessoais e profissionais dos sujeitos participantes do estudo. São mostrados, 

também, resultados e comparações entre as variáveis de interesse desta pesquisa. 

 

 

3.4.1 Apresentação das variáveis demográficas 

 
 

A presente pesquisa foi realizada junto a uma amostra de 260 sujeitos, servidores 

públicos, lotados na EMATER -RN, os quais se encontravam, por ocasião da rea lização do 

estudo, regularmente registrados na Unidade Instrumental de Recursos Humanos da 

Instituição. 

Em termos de nível de escolaridade, nota -se maior presença de profissionais com 

formação superior (50%), sendo que desses, 6% apresentaram -se com algum tipo de pós -

graduação, seja ela em nível de especialização, mestrado e, até doutorado, o que torna 

possível perceber uma alta capacidade intelectual no quadro de funcionários da instituição. 

 
 

 
Gráfico 1: Escolaridade 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Fundamental 
5%  

Médio 
38%  

Superior 
44%  

Pós-graduação 
6%  

Não respondeu 
7%  
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Quanto ao sexo, constata-se, pelo gráfico 2, uma grande maioria de indivíduos do sexo 

masculino (69%), provavelmente pelo fato de o trabalho na organização estar inserido dentro 

de um contexto profissional, até pouco tempo, dominado pelos homens.  

 

 
Gráfico 2: Sexo 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

De forma similar à variável sexo, notou -se, na vari ável escolaridade, uma grande 

maioria de sujeitos casados (58%). O que pode explicar tais dados é o fato de boa parte dos 

servidores da EMATER-RN estarem com mais de 46 anos de idade, quando a grande maioria 

dos indivíduos já se encontra casada. Outro fato  relevante é que, dentre os solteiros, a maior 

parte era do sexo feminino.  

Masculino 
69%  

Feminino 
29%  

Não respondeu 
2%  
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Gráfico 3: Estado civil 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

No que diz respeito à faixa etá ria, foi observado um elevado percentual de indivíduos 

com idade superior aos 45 anos (26,9% na faixa etária entre 46 e 50 anos e 37,3% com mais 

de 50 anos). Com idade entre 26 e 30 anos, foram identificados 11,6% dos respondentes; 12% 

tinham idade superior a 30 e menor que 46 anos e, com até 25 anos, outros 12%.  

 

 
Gráfico 4: Idade                              
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Prosseguindo a caracterização dos profissionais pesquisados, vale notar, em relação à 

variável tempo de serviço na instituição, que a maior proporção de servidores entrevistados 

(47%) afirmou ter mais de 25 anos de trabalho na organização; 24% menos de 2 anos, 21% ter 

entre 11 e 25 anos de trabalho e 8% mais de um e menos de 10 anos de trabalho na 

EMATER-RN. O GRÁFICO apresenta tais resultados. 

 

 
Gráfico 5: Tempo de trabalho na organização                  
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De forma bastante semelhante à distribuição para o tempo de serviço na instituição, a 

maior proporção de elementos da amostra (34%) indicou estar exercendo o atual cargo há 

mais de 25 anos, 26% há menos de dois anos, outros 24% entre 11 e 25 anos e 16% há mais 

de um e menos de 11 anos. Apesar desse tempo de trabalho na organização, a maior parte dos 

servidores (63,9%) havia trabalhado em apenas um setor até o período da co leta de dados. 

Enquanto isso, outros 16,9% trabalharam em mais de três setores. 
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Gráfico 6: Tempo de atuação na função                   
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A renda fa miliar ficou concentrada entre R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00, como pode ser 

percebido em 31,7% dos casos. Outros 13,8% ganhavam até R$ 1.000,00; e 30,5% dos 

entrevistados possuíam uma renda familiar superior a R$ 2.500,00. 
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Gráfico 7: Renda familiar

 
Gráfico 7 – Renda Familiar                      
 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto à distribuição dos respondentes conforme as unidades regionais da EMATER 

espalhadas pelo estado, os resultados podem ser observados no quadro abaixo: 
 

 

  Freqüência Percentual 
Percentual 

válido 
Percentual 
acumulado 

Escritórios Natal 53 20,4 20,4 20,4 
  Assu 19 7,3 7,3 27,7 
  Caicó 25 9,6 9,6 37,3 
  Currais Novos 27 10,4 10,4 47,7 
  João Câmara 12 4,6 4,6 52,3 
  Pau dos Ferros 26 10,0 10,0 62,3 
  Mossoró 32 12,3 12,3 74,6 
  Santa Cruz 16 6,2 6,2 80,8 
  São José do Mipibu 10 3,8 3,8 84,6 
  São Paulo do Potengi 7 2,7 2,7 87,3 
  Umarizal 33 12,7 12,7 100,0 
  Total 260 100,0 100,0   

Tabela 21 - Escritório Regional     
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Procedida a caracterização das variáveis demográficas e profissionais dos sujeitos 

objetos da presente pesquisa, explicitam-se, nos itens seguintes, a caracterização das variáveis 

de interesse deste estudo. 

 

 

3.4.2 Avaliação do nível de qualidade de vida no trabalho 

 

 

Frente ao volume de informações e mediante a necessidade de imprimir objetividade à 

discussão dos resultados, as indicações de avaliação 1 (Péssimo), 2 (Muito ruim) e 3 (Ruim) 

foram aglutinadas como negativa em contraposição às indicações de avaliação 4 (Boa), 5 

(Muito boa) e 6 (Ótima), tratadas como positiva. 
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Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 EXECUÇÃO DO TRABALHO (α =0,807)   
 Realização de tarefas simples e corriqueiras 22,5 77,5 
 Bom desempenho na realização das tarefas 15 85 
 Significância do trabalho 17,1 82,9 
 Realização de tarefas completas 69,9 30,1 
 Feedback do trabalho (Percepção quanto ao desempenho) 34 66 
 Trabalho não permite uso da iniciativa ou discernimento 31,5 68,5 
 Esgotamento com o trabalho 33,7 66,3 

 Nível da forma de execução do trabalho 31,95 68,05 
Tabela 22 - Síntese da avaliação da dimensão Execução do trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Na dimensão EXECUÇÃO DO TRA BALHO, a qual se refere às características 

objetivas do trabalho, duas variáveis foram avaliadas de maneira positiva; foram os casos do 

Bom desempenho na realização das tarefas  e da Significância do trabalho  com, 

aproximadamente, 85% e 83% de avaliação pos itiva. Já a Realização de tarefas completas  

está no outro extremo da avaliação. Ela foi a única variável dessa dimensão a apresentar 

avaliação negativa, e ainda com um percentual bastante alto, em torno de 70%. Entretanto, 

quando questionados acerca do Rit mo de trabalho, apenas 33,7% avaliaram -no como 

negativo, isto é, os mesmos não consideram esse ritmo tão intenso. 

 

Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 AUTO-REALIZAÇÃO (α =0,810)   
 Realização profissional 14,3 85,7 
 Realização pessoal 8,9 91,1 
 Conhecimento para realização do trabalho 8,9 91,1 
 Satisfação com o trabalho 12,7 87,3 
 Oportunidade de desenvolvimento pessoal 19,9 80,1 

 Nível de auto-realização do servidor 12,9 87,1 
Tabela 23 - Síntese da avaliação da dimensão Auto-realização      
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

A dimensão AUTO-REALIZAÇÃO (Quadro) aglutina variáveis relativas ao quanto o 

trabalho proporciona satisfação e realização para o indivíduo que o desempenha, seja na 

profissão, seja na vida pessoal. São ava liadas positivamente todas as variáveis componentes 

dessa dimensão.  
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Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 EQÜIDADE NO TRABALHO (α =0,755)   
 Contar com a ajuda do chefe quando tiver problemas no trabalho 10,5 89,5 

 Relacionamento com colegas de trabalho 3,5 96,5 
 Responsabilidade pelo trabalho a ser executado 8,1 91,9 
 Existência de veículos de informação 15,2 84,8 
 Condições físicas do ambiente de trabalho 30,4 69,6 
 Importância da implantação de um plano de cargos e salários Não se aplica 

 Nível da eqüidade no trabalho 13,5 86,5 
Tabela 24 - Síntese da avaliação da dimensão Eqüidade no trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Na análise das variáveis pertencentes à dimensão EQÜIDADE NO TRABALHO foi 

encontrada uma das variáveis mais bem avaliadas pelos entrevistados. O Relacionamento com 

os colegas foi uma das que apresentaram os maiores escores médios do questionário, com 

uma avaliação positiva por parte de 96,5% dos participantes do  estudo. O que significa dizer 

que o relacionamento interpessoal na instituição é muito bom. 

Quanto às demais variáveis dessa dimensão é possível afirmar que os respondentes 

podiam contar com a ajuda do chefe quando tinham alguma espécie de problema, assumiam a 

responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados pela organização e eram bem 

informados sobre os acontecimentos que envolviam a EMATER -RN, além de possuírem um 

bom ambiente físico de trabalho. 

No que tange à variável que afirmava ser importante  a implantação de um plano de 

cargos e salários, as respostas foram quase unânimes, uma vez que quase 97% concordaram 

com a afirmação. Ou seja, é relevante a necessidade de se implantar um plano de cargos e 

salários na EMATER. 

 

Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO (α =0,780)   
 Identificação com a missão 8,2 91,8 
 Importância do indivíduo para que a EMATER atinja seus objetivos 7 93 
 Contribuição do trabalho para a comunidade 5,4 94,6 
 Imagem externa 10,5 89,5 
 Importância das antigas histórias de sucesso da organização 6,2 93,8 
 Clareza dos objetivos e metas do trabalho 9,8 90,2 

 Nível da relação com a organização  7,8 92,2 
Tabela 25 - Síntese da avaliação da dimensão Relação com a organização  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Percebe-se, nessa dimensão, uma forte relação dos sujeitos consultados para com a 

organização. Grande parte das variáveis pertencentes à dimensão RELAÇÃO COM A 

ORGANIZAÇÃO puderam ser analisadas como apresentando níveis muito bons de satisfação 

junto aos servidores. Tal afirmação pode ser constatada a partir da observação das médias de 

avaliação positiva obtidas que variavam de mais de 89% a pouco menos de 95%. 

 

Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (α =0,728)   
 Estrutura permite agilidade nas decisões 42,6 57,4 
 Qualidade da supervisão recebida 37,7 62,3 
 Atuação da associação dos servidores 51,6 48,4 
 Existência de comemorações internas 41,3 58,7 
 Gestão da organização competente e democrática 26 74 
 Existência de equipamentos adequados 48,8 51,2 

 Nível da organização do trabalho 41,3 58,7 
Tabela 26 - Síntese da avaliação da dimensão Organização do trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A dimensão ORGANIZAÇÃ O DO TRABALHO apresentou -se com um nível de 

satisfação mais baixo em relação às primeiras dimensões até aqui analisadas, ao mesmo 

tempo em que tem seu nível de avaliação semelhante àquele atribuído à dimensão 

EXECUÇÃO DO TRABALHO. Destaques de avaliação ne gativa apenas para a variável 

Atuação da associação dos servidores, representada pela satisfação com a luta da Associação 

pelos direitos dos servidores em oposição ao poder detido pela organização . De outra forma, 

um equilíbrio entre avaliação positiva e negativa pode ser encontrado nas variáveis Existência 

de materiais adequados em número suficiente e em boas condições para a realização do meu 

trabalho e Estrutura da organização permite agilidade nas decisões . As demais variáveis 

apresentaram-se como positivamente avaliadas. 

 

Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO (α =0,860)   
 Salário adequado em relação a outros cargos 57,6 42,4 
 Salário adequado em relação a outras organizações 51,6 48,4 
 Salário adequado ao desempenho do sujeito 54,7 45,3 

 Nível de adequação da remuneração 54,6 45,4 
Tabela 27 - Síntese da avaliação da dimensão Adequação da remuneração 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na dimensão ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO percebeu-se a pior avaliação por 

parte dos servidores dentre todas as dimensões pesquisadas. A totalidade das variáveis 

pertencentes a essa dimensão foi classificada num nível negativo. Provavelmente tal avaliação 

se deu em virtude da desvalorização do salário em relação à é poca que a maioria dos 

profissionais começou a trabalhar na organização. Mesmo assim, a instituição ainda oferece 

salários maiores que os demais órgãos da administração direta do Estado. 

 

Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 RELAÇÃO CHEFE-SUBORDINADO (α =0,729)   
 Feedback externo 26,9 73,1 
 Reconhecimento 31,3 68,7 
 Respeito por parte dos superiores 10,5 89,5 
 Autonomia para decidir como fazer o trabalho 22,9 77,1 
 Tratamento igualitário 61,9 38,1 

 Nível da relação com a chefia 30,7 69,3 
Tabela 28 - Síntese da avaliação da dimensão Relação chefe-subordinado 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na análise das variáveis pertencentes à dimensão RELAÇÃO CHEFE -

SUBORDINADO foi encontrada uma das variá veis mais precariamente avaliadas pelos 

entrevistados: o tratamento igualitário foi avaliado negativamente por, aproximadamente, 

62% dos respondentes. 

À parte isso, a grande maioria considera existir respeito por parte dos superiores na 

relação com seus su bordinados. Além desta, todas as outras variáveis foram avaliadas de 

maneira positiva. Foram os casos do reconhecimento, respeito, feedback externo e autonomia 

para decidir a melhor maneira de realizar o trabalho. 

  

Avaliação em 
% 

N. Questão 

- + 

 EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO E DA 
APRENDIZAGEM (α =0,673) 

  

 Conhecimento dos programas e projetos desenvolvidos pela 
organização 

21,3 78,7 

 Informação quanto a mudanças e eventos 32,7 67,3 
 Incentivo à qualificação 24 76 

 Progresso profissional 32,9 67,1 
 Nível da efetividade da comunicação e da aprendizagem 27,7 72,3 

Tabela 29 - Síntese da avaliação da dimensão Efetividade da comunicação e da aprendizagem 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃ O E DA APRENDIZAGEM organizacional  

representa o nível de eficácia do processo de transmissão de informações na empresa em 

todas as direções, assim como a possibilidade de se qualificar no trabalho.  

Quando questionados se detinham conhecimentos acerca dos programas e projetos 

desenvolvidos pela organização, 78,7% afirmaram que sim. Percentual similar assegurou 

receber incentivo para qualificação e treinamentos promovidos pela instituição. Com relação 

às informações sobre mudanças e eventos que envolvem a or ganização, apenas 32,7% 

afirmaram não ser informados a contento. Pequena ênfase, pode ser dada, para a variável 

Progresso profissional, que foi avaliada negativamente por cerca de 33% dos respondentes. O 

que pode ser explicado pelo fato de a organização nã o se utilizar de tecnologias de gestão 

como o plano de cargos e salários e a avaliação de desempenho.  
 

 

Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 RELAÇÃO TRABALHO E VIDA PESSOAL (α =0,659)   
 Habilidade em enfrentar mudanças no trabalho 12 88 
 A EMATER é a melhor organização para se trabalhar 17,2 82,8 
 Segurança quanto ao futuro na organização 27,1 72,9 
 Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 21,3 78,7 

 Nível do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 19,4 80,6 
Tabela 30 - Síntese da avaliação da dimensão Relação trabalho e vida pessoal 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

A relação entre o trabalho e sua interferência na vida pessoal do sujeito é o que define 

a dimensão expressa no quadro anterior. Essa dimensão  reúne variáveis que informaram não 

haver dificuldades para os respondentes quando da ocorrência de mudanças no ambiente de 

trabalho e existir segurança quanto ao futuro do trabalho, na EMATER-RN, até mesmo por se 

tratar de um órgão público no qual seus servidores gozam de estabilidade. Também foi 

possível perceber um equilíbrio existente entre o tempo dedicado ao trabalho na organização e 

o tempo dispensado para lazer e atividades sociais fora do trabalho, por parte dos servidores. 

Nessa mesma dimensão a EMATER-RN foi considerada, por cerca de 83% dos respondentes, 

como a melhor organização para se trabalhar, dentre aquelas conhecidas por eles. 
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Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 PARTICIPAÇÃO (α =0,587)   
 Participação nas decisões da área de trabalho 19,9 80,1 
 Participação em movimentos que reivindicam melhorias para a 

organização 
24,7 75.3 

 Nível de participação 22,3 77,7 
Tabela 31 - Síntese da avaliação da dimensão Participação 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

A dimensão PARTICIPAÇÃO pode ser definida como o grau de abertura à aceitação e 

ao engajamento nas ações por parte dos trabalhadores, o que demanda conhecimento da 

atividade (FERNANDES, 1996). O nível de participação nas decisões da área de trabalho  

foi considerado elevado, assim como a oportunidade que o trabalhador possui de manifestar 

suas idéias, dar sugestões e discordar abertamente de visões de superiores da organização, 

sem medo de represálias, representada na variável Participação em movimentos que 

reivindicam melhorias para a organização. 

 

Avaliação em %  N. Questão 
- + 

 EFETIVIDADE DOS PROCESSOS DE TRABALHO (α =0,637)   
 Atuação integrada dos setores 25,1 74,9 

 Coerência e eficácia dos processos de trabalho 18,1 81,9 
 Nível de efetividade dos processos de trabalho 21,6 78,4 

Tabela 32 - Síntese da avaliação da dimensão Efetividade dos processos de trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Por fim, a dimensão EFETIVIDADE DOS PROCESSOS DE TRABALHO  é 

identificada por meio da maneira pela qual a forma de trabalho na organização contribui para 

o alcance de suas metas. Essa dimensão envolve o senso de comunidade existente na 

organização, ou seja,  a integração entre os diversos setores de trabalho; e a coerência e 

eficácia existente nos procedimentos administrativos e de execução das atividades 

organizacionais. Essas variáveis tiveram avaliação positiva, segundo os entrevistados. 

 Analisando as variáveis de uma maneira global foi possível perceber que a dimensão 

RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO, que representa a disposição da organização de 

reconhecer igualmente o direito de cada indivíduo no espaço de trabalho , foi avaliada como a 

melhor dentre todas as p esquisadas, apresentando 92,2% dos respondentes fazendo uma 
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avaliação positiva de suas variáveis. Em segundo lugar veio a dimensão AUTO-

REALIZAÇÃO, com um percentual de 87,1% dos entrevistados analisando as variáveis dessa 

dimensão como positivas.  

As prát icas de remuneração da organização, isto é, a dimensão ADEQUAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO, foi a pior dimensão dentre as estudadas. Ela foi apontada por 54,6% dos 

sujeitos com dentro de um patamar negativo. A segunda pior dimensão foi ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO, para a  qual 41,3% dos servidores participantes do estudo indicaram uma 

avaliação negativa. 

A maior parte das variáveis pesquisadas apresentou uma avaliação positiva por parte 

dos respondentes; no entanto, algumas variáveis mostraram -se com precárias avaliações. As 

piores delas foram: Realização de tarefas completas  (69,9%), Tratamento igualitário  

(61,9%), Atuação da associação dos servidores (51,6%) e Existência de equipamentos 

adequados (48,8%). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo, tem-se por objetivo apresentar uma síntese dos principais achados e 

conclusões do presente estudo, suas principais limitações, bem como recomendações para 

futuras pesquisas sobre o tema. 

 Baseado nesses objetivos apresenta -se, primariamente, uma sínt ese das análises 

realizadas com o fim de sintetizar um instrumento de pesquisa, tomando como referência a 

literatura acadêmica típica do tema, a partir da caracterização da qualidade de vida no trabalho 

dos servidores públicos estaduais lotados na EMATER-RN. Nessa seqüência, são examinados 

os resultados da verificação dos objetivos específicos, bem como salientadas as principais 

conclusões do diagnóstico efetuado junto à organização alvo dessa pesquisa. Por fim, são 

apontadas, respectivamente, as principais  limitações do estudo e recomendações para futuras 

pesquisas. 

 Investigadas as relações entre as variáveis trazidas dos modelos clássicos e brasileiros 

de QVT existentes na literatura da área, assim como levado a efeito o diagnóstico das mesmas 

junto a EMATER-RN, chega-se aos seus principais achados e conclusões, à luz do referencial 

teórico utilizado. 

 Em termos das características das variáveis presentes no estudo, a análise da 

dimensionalidade, realizada por meio da técnica de análise fatorial exploratór ia, indicou o 

agrupamento dos indicadores de qualidade de vida no trabalho em 13 fatores, sendo 

condensado, depois de algumas análises, em 11 fatores quais sejam: Execução do trabalho, 

Auto-realização, Eqüidade no trabalho, Relação com a organização, Organ ização do trabalho, 

Adequação da remuneração, Relação chefe -subordinado, Efetividade da comunicação e da 

aprendizagem, Relação trabalho e vida pessoal, Participação e Efetividade dos processos de 

trabalho. 

 Nesse sentido, não foi possível, portanto, confir mar os agrupamentos de variáveis 

(dimensões) sugeridos por nenhum dos modelos apresentados no referencial teórico deste 

estudo. Ou seja, as diversas variáveis embaralharam -se formando dimensões mais 

heterogêneas ou homogêneas que aquelas colocadas pela lit eratura que versa sobre o tema. 

Tais resultados, todavia, podem ter ocorrido por diversos fatores: pela utilização de apenas 

uma questão por variável, quando em outros modelos existe mais de uma; pelas características 

do tema estudo, o qual é rodeado de ce rta subjetividade com relação a sua definição; pelas 
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características da população estudada, que tratou especificamente de servidores públicos, 

entre outras. 

 No que diz respeito à confiabilidade, os resultados dos cálculos do coeficiente Alpha 

de Cronbach fizeram conhecer, para todos os fatores obtidos, uma fidedignidade dentro dos 

limites de aceitação. 

 Já com relação à validade dos construtos pesquisados, a validade convergente foi 

atestada, na medida em que se constatou a existência de correlações positi vas entre as 

variáveis que compuseram cada um dos 11 fatores encontrados. 

 De outra forma, tendo em vista o alcance dos objetivos explicitados pelo estudo, os 

mesmos podem ser constatados a seguir. 

 Como resultado do diagnóstico das dimensões de interesse deste estudo junto à 

organização pesquisada foi observada a percepção quanto a uma forte relação existente entre 

os servidores e a organização na qual trabalham (Nível de relação com a organização: 92,2% 

de avaliação positiva). Tal fato pode se dar em virtude do tempo de trabalho que a maioria dos 

servidores tem na Instituição (26 anos) e pelas dificuldades pelas quais a EMATER -RN 

passou nas últimas décadas, quando quase chegou a ser extinta, no início da década de 1990, 

além do fato de ser, hoje, uma autar quia estadual, mas que surgiu como uma associação de 

nível nacional, com ramificações regionais e estaduais. Isto provavelmente levou os 

servidores a sentirem um maior vínculo para com a mesma, um sentimento de apego à cultura 

ou à filosofia organizacional. 

 As dimensões Auto -realização e Eqüidade no trabalho também se apresentaram com 

muito boa avaliação por parte dos servidores. O que significa dizer que, de maneira intrínseca, 

o fato de se realizar no trabalho é o principal componente da satisfação do in divíduo com a 

qualidade de vida no trabalho, proporcionada pela organização; e alguns pontos contribuintes 

para essa satisfação estariam relacionados à igualdade de oportunidade no trabalho. 

 Em um degrau abaixo no nível de satisfação com a QVT, mas também  considerado 

bom, ficaram as dimensões Relação trabalho e vida pessoal, Efetividade dos processos de 

trabalho e Participação, nessa seqüência de importância. Aqui já se percebem dimensões com 

um equilíbrio entre variáveis internas e externas ao indivíduo. Descendo um degrau a mais 

encontram-se as dimensões Efetividade da comunicação e da aprendizagem, Relação chefe -

subordinado e Execução do trabalho, exatamente nesse grau de importância, no que se refere 

à satisfação do indivíduo para com a qualidade de vida no trabalho da organização. 

 Por fim, a percepção quanto à adequação da remuneração (Nível de adequação da 

remuneração: 54,6% de avaliação negativa) e da organização do trabalho (Nível de 
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organização do trabalho: 41,3% de avaliação negativa) foram aprese ntados em níveis que 

podem ser classificados como ruim e moderado, respectivamente. Sabendo que, para 

THERIAULT (1980), a remuneração deverá ser fundamentada em princípios de justiça, 

igualdade, legalidade, distributivismo e atendimento das necessidades do s indivíduos, a 

EMATER-RN necessita trabalhar tais variáveis junto aos seus servidores, caso queira 

incrementar o nível de QVT dos mesmos. 

 Fica claro então que, à medida que a avaliação da satisfação com a QVT na 

organização caminha de fatores intrínsecos  para fatores extrínsecos, esse nível de satisfação 

vai diminuindo, o que aponta para a relevância de se trabalharem tais fatores extrínsecos na 

instituição. De qualquer forma, apenas uma dimensão apresentou um nível de satisfação 

negativo, que foi a Adequação da remuneração, conforme figura a seguir. 
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Figura 4 - Distribuição das dimensões conforme porcentagem de avaliação positiva 
Fonte: Dados da pesquisa. 
* Percentual de avaliação positiva. 
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A identidade com a tarefa, isto é , a realização de tarefas completas foi a variável que 

se mostrou mais precariamente avaliada pelos servidores da EMATER -RN. Segundo os 

mesmos, no trabalho realizado na organização não se consegue começar e ir até o fim na 

realização de determinada tarefa.  Tal fato, conforme observado no dia -a-dia da instituição, 

deve acontecer em virtude do crescimento que vem sendo experimentado por ela nos últimos 

três anos, quando passou de 30.000 para 100.000 famílias de agricultores atendidas. Esse 

contexto, que implica na necessidade de aumento do ritmo de trabalho, juntamente com alta 

média de idade dos funcionários, apresenta influência direta sobre o nível de qualidade de 

vida no trabalho dos respondentes, que sofrem por não conseguirem terminar a tarefa iniciada. 

Na análise das variáveis pertencentes à dimensão RELAÇÃO CHEFE -

SUBORDINADO é possível encontrar a segunda variável mais débil avaliada pelos 

entrevistados. Essa variável refere-se à forma de tratamento igualitária, imparcial e justa, sem 

favoritismo, à qua l são submetidos os servidores da EMATER -RN. Ficou claro que os 

funcionários não são tratados de forma imparcial. E isso aconteceria principalmente pelo fato 

de se tratar de um órgão público que, por conseguinte, está envolvido em “jogos políticos”, ou 

seja, uma forte atuação do networking (linha de relacionamentos); pontos esses que levam o 

servidor a perceber que, em alguns casos, não basta a competência e o conhecimento técnico 

para assumir determinado cargo ou função, mas sim conhecer a pessoa certa. 

 Além da avaliação negativa conferida a todas as variáveis da dimensão 

ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO, como dito anteriormente, merece destaque a 

avaliação negativa atribuída à variável Atuação da associação dos servidores . Essa avaliação 

se deu, provavelmente, pe lo fato de que até alguns meses atrás, a associação atuava apenas 

como uma organização que emprestava dinheiro aos seus associados, ou a uma parcela deles. 

Enquanto isso, deixava de lado sua verdadeira função que seria representar seus associados na 

busca de direitos e em oposição ao poder detido pela organização. Durante o período em que 

esta pesquisa estava sendo realizada, no entanto, a mesma passava por algumas 

transformações e redefinições de linhas de atuação junto ao servidor associado.   

Em uma anál ise por variável de interesse, foi observada grande ênfase no 

relacionamento inter-pessoal entre os colegas de trabalho e na contribuição que o trabalho da 

EMATER-RN oferece para a sociedade. Entende -se, portanto, que existe um clima de 

camaradagem que envolve as pessoas que trabalham na organização, assim como é atribuída 

grande importância à interferência que o trabalho da organização tem sobre a comunidade, 

visto tratar -se de uma instituição pública e que trabalha prestando serviços ao agricultor 
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familiar, isto é, a maioria, pessoas de baixa renda e que conseguem, através do trabalho da 

EMATER, incrementar, um pouco, seu poder aquisitivo. 

Associadas a este fato estariam também as variáveis Responsabilidade pelo trabalho a 

ser executado e Importâ ncia do indivíduo para que a EMATER atinja seus objetivos. O que 

quer dizer que o trabalho na organização permite que o servidor perceba sua relevância para o 

alcance das metas institucionais. Um fator que pode estar contribuindo para isso é que a maior 

parte do contingente de servidores da organização trabalha “no campo”, como costumam 

dizer. Dito de outra forma, grande parte são técnicos que realizam seu trabalho lidando 

diretamente com os agricultores, o que lhes proporciona um feedback instantâneo de se u 

trabalho. 

Outras variáveis como Importância das antigas histórias de sucesso da organização, 

Identificação com a missão organizacional e Clareza dos objetivos e metas do trabalho, todas 

classificadas dentro da dimensão RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO, foram av aliadas de 

maneira bastante positiva. Tal fato, como dito anteriormente, pode relacionar -se à forte 

cultura, percebida na organização, de amor e responsabilidade pelo trabalho. O que se percebe 

na EMATER-RN, não é uma instituição na qual as pessoas trabalh am apenas por trabalhar, 

mas sim uma instituição pela qual elas doam parte de sua vida e têm orgulho de afirmar que 

realizam extensão rural. Muitos dos servidores ainda tratam a organização pelo nome de 

“empresa”, resquícios da origem privada, tida pela or ganização. E isso faz com que muitos 

dos comportamentos apresentados pelos servidores de outros órgãos públicos não sejam 

observados na EMATER. 

O conhecimento para a realização do trabalho foi outra variável analisada 

positivamente e pode ter sido influenc iada pela quantidade de horas de capacitação e 

treinamento oferecidas pela organização, nos anos de 2004, 2005 e 2006. Segundo a Unidade 

Instrumental de Recursos Humanos (nome dado ao setor responsável pela gestão de pessoas 

da instituição), nesses três an os foram ofertadas mais de 3.000 horas de qualificação para os 

servidores da EMATER. Este fato, juntamente com aqueles citados anteriormente, devem 

estar contribuindo para a realização pessoal do servidor, uma vez que a quase totalidade dos 

entrevistados afirmaram ser o trabalho na organização fonte de prazer e realização pessoal. 

O conjunto de dados demográficos indica um perfil de respondentes que pode ser 

caracterizado como homens, casados, com idade média de 45 anos, com formação superior, 

com renda familiar entre três e seis salários mínimos e com salário médio de mais de cinco 

salários mínimos. Trabalham 40 horas semanais e estão trabalhando na instituição há mais de 

23 anos, sendo a maior concentração nos 26 anos de trabalho (17%). O tempo de trabalho  no 
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cargo foi, em média, de 16 anos, além do que, cerca de 80% dos entrevistados estavam 

lotados em unidades da organização espalhadas pelo interior do Estado, sendo os escritórios 

regionais de Umarizal e Mossoró responsáveis por 12,7% e 12,3%, respectivam ente, desse 

percentual. Outros 20,4% dos respondentes estavam, no momento da coleta de dados, lotados 

no escritório central da organização em Natal/RN. 

 Em resumo, pelo conjunto de dados obtidos, é possível concluir que a organização à 

qual se vinculam os profissionais integrantes do presente estudo tem oferecido, de forma 

significativa, um conjunto de variáveis referentes à qualidade de vida no trabalho bastante 

positivo.  Ao mesmo tempo, foi verificada a busca, por parte da organização, da ampliação de 

ações que venham a melhorar a QVT dos servidores, visto que o Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho adotado por ela vem aumentando seu prestígio junto aos gestores do Estado 

sendo, inclusive, vencedor do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, categoria ór gão 

público, no ano de 2006. Este prêmio é concedido pela ABQV (Associação Brasileira de 

Qualidade de Vida).  

Tendo por objetivo dar continuidade e maior profundidade às conclusões aqui 

estabelecidas, é sugerida a realização de novos estudos que venham a a gregar ou a consolidar 

o proposto, ampliando seu campo explicativo. Nessa direção, sugere -se, por exemplo, a 

inclusão de construtos não utilizados no presente estudo, ou mesmo adaptações feitas por 

estudos brasileiros. 

Imaginou-se, também, a possibilidade da realização de novos estudos que permitam 

avaliar, junto a outros grupos amostrais, a validade do instrumento proposto pela presente 

pesquisa, o que levaria a confirmar ou refutar os achados aqui obtidos junto a outros órgãos 

públicos e contextos, propiciando elementos para aprofundamento das pesquisas sobre o tema, 

realizadas no Brasil. 

Interessante também seria que trabalhos realizados a partir do presente estudo não 

desconsiderasse as variáveis eliminadas pelo pré -teste aqui utilizado, visto tratar -se de 

oportunidade de validação das variáveis utilizadas para esta pesquisa, ou mesmo o 

aprimoramento do instrumento, através da inclusão de indicadores aqui dispensados. 

Observa-se, ainda, a relevância de pesquisas complementares, utilizando outras 

abordagens teóricas e metodologias, as quais venham a proporcionar uma compreensão mais 

sistêmica das variáveis estudadas. 
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Apêndice A - Síntese de pesquisas sobre QVT no Brasil 

Autores População Estudada Marco teórico Instrumento 
utilizado 

Quirino e 
Xavier, 1987 Funcionários da EMBRAPA Walton, 1973 Questionário 

Mônaco e 
Guimarães, 

1988 

Gerência de administração 
da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos-SC 

Enfoques 
diversos 

Entrevista semi-
estruturada, Análise 

documental e 
observação 
participante 

Fernandes e 
Becker, 1988 Profissionais de informática Hackman e 

Oldhan, 1975 Questionário 

Fernandes e 
Gutierrez, 

1988 

Empresa comercial do Rio 
Grande do Sul 

Werther e 
Davis, 1983 

Entrevista em 
profundidade 

Siqueira e 
Coletta, 1989 

Funcionários de empresas 
industriais e comerciais de 

Uberlândia – MG 
Trist et al, 1951 Entrevistas 

Rodrígues, 
1989 

Gerentes do setor de 
confecção do estado do 

Ceará 

Hackman e 
Oldhan, 1975 Questionário 

Moraes e 
Kilimnik, 

1989 

Administradores cujo 
trabalho é mediado pelo 

computador 

Hackman e 
Oldhan, 1975 Questionário 

Vieira e 
Hanashiro, 

1990 
Estudo Teórico Enfoques 

múltiplos - 

Moraes et al, 
1990 

Administradores cujo 
trabalho é mediado pelo 

computador 

Hackman e 
Oldhan, 1975 Questionário 

Moraes et al, 
1991 Chefias de nível médio 

Hackman e 
Oldhan (1975) e 
Cooper, Sloan e 
Willians (1988) 

Questionário 

Corrêa, 1991 Estudo Teórico Enfoques 
múltiplos - 

Macedo, 1992 Funcionários do Banco do 
Brasil – Belo Horizonte 

Hackman e 
Oldhan, 1975 Questionário 

Moraes et al, 
1992 

Funcionários e gerentes de 
empresas mineiras 

Hackman e 
Oldhan, 1975 Questionário 

Ruschel, 1993 Profissionais de empresas 
do ramo imobiliário Westley, 1979 Questionário 

Vieira, 1993 Profissionais de 
enfermagem Walton, 1973 Questionário 

Tannhauser, 
1993 Psicólogos organizacionais Walton, 1973 Questionário 

Lima, 1994 Funcionários de empresas 
da construção civil Walton, 1973 Entrevista 

Kilimnik, 
Moraes e 

Ramos, 1994 
Estudo Teórico Pesquisa sobre 

QVT no Brasil Estado da arte 

Silva e 
Zanelli, 1994 

Empresa de transportes 
urbanos de Florianópolis 

Siqueira e 
Coleta (1989) 

Entrevista não-
estruturada 

continua 
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Apêndice A: Síntese de pesquisas sobre QVT no Brasil (continuação) 

Autores População Estudada Marco teórico Instrumento 
utilizado 

Moraes et al, 
1995 

Funcionários de três 
empresas mineiras 

Hackman e 
Oldhan, 1975 Questionário 

Fernandes, 
1995 

Empresas do Rio Grande do 
Sul 

Enfoques 
múltiplos 

Entrevista em 
profundidade 

Limongi-
França e 

Assis, 1995 
Estudo Teórico Walton, 1973 - 

Vieira, 1996 Funcionários da empresa de 
Motores WEG Walton, 1973 Entrevista 

Araújo, 1996 Estudo Teórico 
Modelos 

clássicos e 
Levering, 1995 

- 

Vieira e 
Moraes, 1997 

Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jaraguá do Sul-SC 

Enfoques 
múltiplos 

Análise documental e 
entrevista 

Limongi-
França e 

Albuquerque, 
1997 

Unidades fabris com até 500 
empregados localizadas na 

região de São Paulo 

Gestão da QVT 
– Limongi-

França, 1996 
Questionário 

Tolfo e 
Piccinini, 

1998 

Melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil 
(EXAME, 1997) 

Walton, 1973 Dados secundários 

Rocha, 1998 
Empresa multinacional da 
Região Metropolitana de 

Belo Horizonte 

Hackman e 
Oldman, 1975  

Oliveira, 1999 Banco do Brasil de Porto 
Alegre-RS 

Walton (1973), 
Werther e Davis 

(1983) e 
Hackman e 

Oldhan (1975) 

Questionário 

Mônaco e 
Guimarães, 

1999 

Gerência de administração 
da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos-SC 

Enfoques 
diversos 

Entrevista semi-
estruturada, Análise 

documental e 
observação 
participante 

Debetir e 
Monteiro, 

1999 

Servidores aposentados da 
UFSC 

Enfoques 
diversos 

Entrevista semi-
estruturada 

Sant’anna e 
Moraes, 1999 

Empresa do setor de 
telecomunicações 

Enfoques 
múltiplos 

Análise documental e 
entrevista 

Paiva e 
Marques, 

1999 
Professores universitários 

Hackman e 
Oldman (1975), 

Cooper et al 
(1988) 

Questionário, 
entrevista e análise 

documental 

Santos, 
Moraes e 
Kilimnik, 

1999 

Funcionários de empresa do 
setor automobilístico 

mineiro 

Hackman e 
Oldman (1975), 

Cooper et al 
(1988) 

Questionário 

Sant’anna, 
Costa e 

Moraes, 2000 

Instituição privada de 
educação de Minas Gerais 

Hackman e 
Oldman, 1975 

Questionário 

continua 

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.13.



153                                                                                                                                                
    

Apêndice A: Síntese de pesquisas sobre QVT no Brasil (continuação) 

Autores População Estudada Marco teórico Instrumento 
utilizado 

Honório, 
Braga e 

Marques, 
2000 

Instituição religiosa em 
Minas Gerais e Espírito 

Santo 

Hackman e 
Oldman (1975), 

Cooper et al 
(1988) 

Questionário 

Taylor, 2000 Empresa do segmento de 
plásticos de Curitiba-PR 

Hackman e 
Oldman (1975), 
Saraph, Benson 

e Schroder 
(1989) 

 

Questionário 

Oliveira e 
Moraes, 2001 

Detetives da polícia 
metropolitana de Belo 

Horizonte-MG 
Walton, 1973 Questionário 

Honório, 
Marques e 
Melo, 2001 

Micro empresa de comércio 
varejista de Minas Gerais 

Hackman e 
Oldman, 1975 

Questionário, 
entrevista e análise 

documental 
Moraes et al, 

2001 
Profissionais da Polícia 
Militar de Minas Gerais 

Hackman e 
Oldman, 1975 Questionário 

Tolfo e 
Piccinini, 

2001 

Melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil 

(EXAME, 1997, 1999, 2000 
e 2001) 

Walton, 1973 Dados secundários 

Paiva et al, 
2002 

Instituições acadêmicas 
públicas, privadas e 

confessionais de Belo 
Horizonte-MG 

Hackman e 
Oldman (1975), 

Cooper et al 
(1988) 

Questionário e 
entrevista 

Tolfo e 
Piccinini, 

2002 

Melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil 

(EXAME, 1999, 2000 e 
2001) 

Walton, 1973 Dados secundários 

Oliveira, 2002 
Unidades do Banco do 

Brasil de Belo Horizonte-
MG 

Hackman e 
Oldman, 1975 

Questionário e 
entrevista 

Brighenti, 
Silva e 

Fernandes, 
2002 

Tim celular- SC Fernandes, 1996 Questionário 

Piccinini e 
Oliveira, 2002 

Cooperativas de trabalho de 
Porto Alegre-RS 

Enfoques 
múltiplos Questionário 

Silva e 
Antunes, 2002 

Empresa do complexo 
metal-mecânico de Porto 

Alegre-RS 
 

Enfoques 
múltiplos 

Questionário e 
entrevista 

Gueiros e 
Oliveira, 2002 Setor hoteleiro de Recife-PE Enfoques 

múltiplos Questionário 

Oliveira, 
Limongi-
França e 
Muritiba, 

2002 

Administradores 
profissionais, professores e 
estudantes de administração 

e SERASA 

Enfoques 
múltiplos 

Questionário, dados 
secundários 

continua 
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Apêndice A: Síntese de pesquisas sobre QVT no Brasil (continuação) 

Autores População Estudada Marco teórico Instrumento 
utilizado 

Kilimnik e 
Castilho, 2002 

Profissionais assalariados de 
recursos humanos que 

experimentaram a passagem 
para o trabalho autônomo 

Hackman e 
Oldman, 1975 

Entrevista e 
observação não-

participante 

Guimarães e 
Macedo, 2003 

Três empresas, sendo uma 
no setor industrial, outra do 

comércio e outra de 
serviços. 

Mendes,1999 

 

Questionário e 
entrevista 

El-Aouar e 
Souza, 2003 

Profissionais de música de 
Natal-RN 

Enfoques 
múltiplos Entrevista 

Andrade e 
Chamon, 2003 

Empresa do setor 
automobilístico. 

 

Enfoques 
múltiplos Questionário 

Martins, 2003 

Empresas de médio e grande 
portes localizadas na região 
do grande ABCD paulista. 

 

Siqueira, 1995 e 
2000 Questionário 

Carvalho e 
Souza, 2003 

Pastoral da Criança de 
Natal-RN 

Hackman e 
Oldman, 1975 Questionário 

Silva e Matos, 
2003 

Indústria de Castanha do 
Ceará Walton, 1973 Questionário 

Souza et al, 
2003 

Empresas do setor 
secundário da economia 

 

Enfoques 
múltiplos Entrevista 

Rodrigues e 
Morin, 2004 

Executivos de alto nível que 
trabalham na Rede de Saúde 
e Serviço Social do Québec-

Canadá. 
 

Enfoques 
múltiplos 

Análise de 
documentos 

Marques e 
Moraes, 2004 

Profissionais de nível 
superior alunos de cursos de 
Pós-Graduação Lato-Sensu 

em administração 
 
 

Hackman e 
Oldman (1975), 

Cooper et al 
(1988), Borges-
Andrade (1999a 

e 1999b). 

Questionário 

Guimarães, 
2004 

Empresa de Call Center-GO 
 

Walton, 1973 Entrevista 

Adorno, 
Marques e 

Borges, 2005 

Docentes da rede 
pública de Belo Horizonte 

 

Enfoques 
múltiplos 

Questionário e 
entrevista 

Mourão, 
Kilimnik e 
Fernandes, 

2005 

Pró-reitoria de Pessoal da 
UFRJ 

 

Hackman e 
Oldman, 1975 

Questionário, 
entrevista e 
observação 
participante 

Dourado e 
Carvalho, 

2005 
Estudo teórico 

Pagés et al, 
1993; Motta, 
2000 e Gorz, 

2003 
 

- 

continua 
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Apêndice A: Síntese de pesquisas sobre QVT no Brasil (conclusão) 

Autores População Estudada Marco teórico Instrumento 
utilizado 

Donaire, 
Zacharias e 
Pinto, 2005 

Agências bancárias do vale 
do Ribeira-SP 

 
Walton, 1973 Questionário 

Souza et al, 
2005 

Frentistas de postos de 
combustíveis Fernandes, 1996 Questionário 

Bispo et al, 
2005 

Empresas de economia de 
comunhão 

Enfoques 
múltiplos 

Questionário, 
entrevista e 
observação 

Limongi-
França e 

Oliveira, 2005 

Administradores 
profissionais, alunos de 

Administração a partir do 3º 
ano, executivos com 

formação universitária 
atuando há mais de cinco 

anos em empresas e 
professores dos cursos de 

Administração. 
 

Gestão da QVT 
– Limongi-

França, 1996 
Questionário 

Fonte: Levantamento realizado nos principais periódicos de administração do país (RAE, RAC, RAUSP, RAP, 
READ e O&S), segundo classificação QUALIS da CAPES, e no EnANPAD, principal congresso da área no 
Brasil. 
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Apêndice B: Questionário utilizado na pesquisa 

As respostas abaixo devem ser realizadas considerando a variação do 1 (Discordo Totalmente) ao 6 (Concordo totalmente). Como você avalia a situação hoje 

Afirmações: 1 2 3 4 5 6 
1) A organização permite meu progresso profissional.       
2) A organização transmite para a sociedade a imagem de uma instituição que oferece serviços de qualidade.       
3) Meu trabalho é fonte de prazer e realização pessoal.       
4) A estrutura administrativa da organização permite agilidade nas decisões.       
5) Conheço e me identifico com a missão e os valores da organização.       
6) Existem, na organização, momentos especiais de comemorações e atividades sociais e esportivas.       
7) Existe qualidade na supervisão que eu recebo em meu trabalho.       
8) Eu me mantenho informado sobre as mudanças, normas e eventos que acontecem na organização.       
9) A Diretoria da organização é competente e democrática.       

10) Sinto-me realizado profissionalmente.       
11) Estou satisfeito com a atuação da associação dos funcionários da organização.       
12) Quando faço bem meu trabalho, recebo elogios; quando o faço mal, recebo críticas de meus chefes e clientes.       
13) Eu me sinto mal e infeliz quando descubro que tive um desempenho ineficaz em meu trabalho.       

14) Considero importantes as antigas histórias de sucesso da organização.       
15) Tenho um bom relacionamento com meus colegas de trabalho.       
16) Eu participo de movimentos que reivindicam melhorias para a organização.        
17) Participo das decisões tomadas na minha área de trabalho.       
18) Sou respeitado e bem tratado pelos meus superiores.       
19) Minha atuação e dedicação ao trabalho são reconhecidas pela organização.       
20) Na organização todos os servidores são tratados de forma igualitária, imparcial e justa, sem favoritismo.        
21) São de minha responsabilidade o resultado, o bom desempenho e qualidade do trabalho que executo.       
22) Posso contar com a ajuda de meu chefe quando tenho problemas em meu trabalho.        
23) Existem locais de informação como mural, jornal ou boletins, que são disponibilizados pela organização.       
24) As condições de segurança e de saúde para execução das minhas atividades são adequadas.       
25) Existem materiais e equipamentos adequados, em número suficiente e em boas condições para a realização do meu trabalho.       
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As respostas abaixo devem ser realizadas considerando a variação do 1 (Discordo Totalmente) ao 6 (Concordo totalmente). Como você avalia a situação hoje 

Afirmações: 1 2 3 4 5 6 
26) Existe na organização incentivo para qualificações, capacitações e treinamentos.       
27) O trabalho na organização permite meu desenvolvimento pessoal.       
28) Sinto-me esgotado com o trabalho que realizo na organização.        
29) Sinto-me orgulhoso em fazer parte da organização.       
30) Sinto-me seguro quanto ao meu futuro na organização.       
31) Tenho autonomia para decidir como fazer o meu trabalho.       
32) A maioria das coisas que tenho que fazer neste trabalho parecem corriqueiras e de pouca utilidade.       
33) Meu trabalho não me permite usar iniciativa ou criatividade para realizá-lo.        
34) O trabalho que faço exige que eu utilize todos os meus conhecimentos, capacidades e habilidades.        
35) Estou satisfeito com meu trabalho.       
36) Meu trabalho não é muito significante ou importante.       
37) Eu me considero uma pessoa importante para que a  organização atinja seus objetivos.       
38) Eu, normalmente, tenho dificuldades em perceber quando estou desempenhando bem ou mal meu trabalho.       
39) A maneira de se trabalhar na  organização é coerente e eficaz.       
40) Tenho conhecimento dos programas e projetos desenvolvidos pela  organização .       
41) Meu trabalho é realizado de forma que não posso executar uma tarefa do início até o fim.       

42) Os setores de trabalho atuam de forma integrada para que sejam atingidos os objetivos globais da organização.       
43) Eu não apresento um bom desempenho ao executar minhas tarefas.       
44) Não tenho dificuldades em enfrentar mudanças em meu trabalho.       
45) Os resultados do meu trabalho podem afetar a vida ou o bem-estar de outras pessoas.       
46) Mantenho o equilíbrio entre o tempo dedicado à vida pessoal e ao trabalho na organização .       
47) A organização oferece ganhos indiretos, complementares ao salário e não obrigatórios por lei.       
48) Considerando o cargo que ocupo, meu salário é adequado em comparação aos outros cargos da organização.       
49) Meu salário, comparado ao de outros órgãos, é considerado justo.       
50) O que recebo, em relação ao que produzo para a organização, é justo.       
51) Considero importante a implantação de um plano de cargos e salários.       
52) As tarefas, objetivos e metas de meu trabalho estão claras para mim.       
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Apêndice C - Modelo encontrado pela pesquisa 

QUANT. QUESTÃO VARIÁVEL AUTORES 

1 Existe na EMATER incentivo para qualificações, 
capacitações e treinamentos. Incentivo a qualificação Walton, Rodrigues, Belanger, Fernandes, 

Quirino e Xavier, Siqueira e Coleta 

2 O trabalho na EMATER permite meu desenvolvimento 
pessoal. 

Oportunidades de desenvolvimento 
pessoal. 

Westley, Werther e Davis, Hackman e 
Oldhan, Walton, Quirino e Xavier 

3 
A EMATER permite meu progresso profissional. Oportunidade de desenvolvimento 

profissional 

Rodrigues, Westley, Limongi-França, 
Werther e Davis, Belanger, Hackman e 

Oldhan, Quirino e Xavier 

4 
Sinto-me seguro quanto ao meu futuro na EMATER. Segurança quanto ao futuro na 

organização. 

Hackman e Oldhan, Werther e Davis, 
Walton, Westley, Rodrigues, Fernandes, 

Quirino e Xavier 

5 Mantenho o equilíbrio entre o tempo dedicado à vida 
pessoal e ao trabalho na EMATER. 

Interferência do trabalho na vida 
pessoal 

Limongi-França, Walton, Werther e Davis, 
Lippitt, Siqueira e Coleta 

6 Estou satisfeito com a atuação da Associação dos 
Servidores da EMATER. Relação com sindicato (associação) Westley, Denis, Theriault 

7 
Tenho um bom relacionamento com meus colegas de 

trabalho. Relacionamento com colegas 

Rodrigues, Westley, Walton, Lippitt, 
Werther e Davis, Belanger, Hackman e 
Oldhan, Limongi-França, Fernandes, 
Quirino e Xavier, Siqueira e Coleta 

8 Na EMATER todos os servidores são tratados de forma 
igualitária, imparcial e justa, sem favoritismo. Tratamento igualitário Rodrigues, Werther e Davis, Theriault, 

Walton, Quirino e Xavier, Fernandes 

9 Minha atuação e dedicação ao trabalho são reconhecidas 
pela EMATER. Reconhecimento  Werther e Davis, Rodrigues 

10 Sou respeitado e bem tratado pelos meus superiores. Respeito recebido dos superiores. Hackman e Oldhan 

11 Posso contar com a ajuda de meu chefe quando tenho 
problemas em meu trabalho. 

Ajuda do chefe quando se tem 
problemas no trabalho. 

Lippitt, Werther e Davis, Hackman e 
Oldhan, Quirino e Xavier, Fernandes 

12 Os setores de trabalho atuam de forma integrada para que 
sejam atingidos os objetivos globais da EMATER. Atuação integrada dos setores Werther e Davis 

   
continua 
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Apêndice C - Modelo encontrado pela pesquisa (continuação) 

QUANT. QUESTÃO VARIÁVEL AUTORES 

13 O trabalho que faço exige que eu utilize todos os meus 
conhecimentos, capacidades e habilidades. Variedade de tarefas  

Hackman e Oldhan, Belanger, Rodrigues, 
Walton, Fernandes, Quirino e Xavier, 
Limongi-França, Huse e Cummings, 

Nadler e Lawler, Lippitt, Westley, Werther 
e Davis, Siqueira e Coleta 

14 Estou satisfeito com meu trabalho. Satisfação com trabalho Hackman e Oldhan, Theriault, Limongi-
França 

15 Meu trabalho não é muito significante ou importante. Significância do trabalho Hackman e Oldhan, Limongi-França, 
Rodrigues, Walton 

16 
Tenho autonomia para decidir como fazer o meu 

trabalho. Autonomia 
Hackman e Oldhan, Lippitt, Werther e 

Davis, Belanger, Walton, Nadler e Lawler, 
Huse e Cummings, Rodrigues 

17 Meu trabalho não me permite usar iniciativa ou 
criatividade para realizá-lo. Criatividade Hackman e Oldhan, Westley, Walton, 

Lippitt, Belanger, Fernandes 

18 
São de minha responsabilidade o resultado, o bom 
desempenho e qualidade do trabalho que executo. Responsabilidade pelo trabalho 

executado 

Walton, Hackman e Oldhan, Lippitt, 
Belanger, Westley, Quirino e Xavier, 

Siqueira e Coleta 

19 A maneira de se trabalhar na EMATER é coerente e 
eficaz. Coerência e eficácia do trabalho Rodrigues, Werther e Davis, Fernandes 

20 Tenho conhecimento dos programas e projetos 
desenvolvidos pela EMATER. 

Conhecimento do processo completo 
de produção ou prestação do serviço Walton, Lippitt 

21 Meu trabalho é realizado de forma que não posso 
executar uma tarefa do início até o fim. Identidade da tarefa Belanger, Hackman e Oldhan, Lippitt, 

Fernandes 

22 A estrutura administrativa da EMATER permite 
agilidade nas decisões. Ausência de burocracia Limongi-França, Rodrigues 

23 Sinto-me realizado profissionalmente Realização profissional Westley,  Hackman e Oldhan,  Walton 

24 A Diretoria da EMATER é competente e democrática. Gestão da organização Westley, Quirino e Xavier, Siqueira e 
Coleta 
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Apêndice C - Modelo encontrado pela pesquisa (continuação) 
 

QUANT. QUESTÃO VARIÁVEL AUTORES 

25 Eu me mantenho informado sobre as mudanças, normas e 
eventos que acontecem na organização. Acesso a informação Rodrigues, Lippitt, Werther e Davis, 

Hackman e Oldhan e Fernandes 

26 Existe qualidade na supervisão que eu recebo em meu 
trabalho. Qualidade da supervisão recebida Hackman e Oldhan 

27 Não tenho dificuldades em enfrentar mudanças em meu 
trabalho. Habilidade para enfrentar mudanças Lippitt 

28 Eu não apresento um bom desempenho ao executar 
minhas tarefas. 

Desempenho na realização de 
tarefas. Hackman e Oldhan, Belanger 

29 Eu me considero uma pessoa importante para que a 
EMATER atinja seus objetivos. 

Importância do indivíduo para que a 
organização atinja seus objetivos Walton, Werther e Davis 

30 Os resultados do meu trabalho podem afetar a vida ou o 
bem-estar de outras pessoas. 

Contribuição do trabalho para a 
comunidade Walton, Lippitt 

31 
Sinto-me orgulhoso em fazer parte da EMATER. 

Imagem interna 
Limongi-França, Westley, Hackman e 

Oldhan, Rodrigues, Walton, Fernandes, 
Siqueira e Coleta 

32 
A EMATER transmite para a sociedade a imagem de 

uma Instituição que oferece serviços de qualidade. Imagem externa Werther e Davis, Fernandes, Siqueira e 
Coleta 

33 
Conheço a missão e os valores da EMATER e me 

identifico com eles. Identificação com a missão Rodrigues, Theriault, Werther e Davis, 
Hackman e Oldhan 

34 
Existem, na EMATER, momentos especiais de 
comemorações e atividades sociais e esportivas. 

Existência de comemorações 
internas  

Rodrigues, Theriault, Nadler e Lawler, 
Westley 

35 Considero importantes as antigas histórias de sucesso da 
EMATER. 

Importância das antigas histórias de 
sucesso da Organização. Rodrigues 

36 

A maioria das coisas que tenho que fazer neste trabalho 
parece corriqueiras e de pouco utilidade.  

Hackman e Oldhan, Walton,  Werther e 
Davis,  Belanger,  Nadler e Lawler, 

Siqueira e Coleta, Fernandes, Rodrigues, 
Quirino e Xavier. 
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Apêndice C - Modelo encontrado pela pesquisa (continuação) 
 

QUANT. QUESTÃO VARIÁVEL AUTORES 

37 
Existem locais de informação como mural, jornal ou 
boletins, que são disponibilizados pela EMATER. 

Fluxo de informações na 
organização 

Rodrigues, Lippitt, Denis, Werther e 
Davis, Hackman e Oldhan, Fernandes,  

Siqueira e Coleta 

38 As tarefas, objetivos e metas de meu trabalho estão claras 
para mim. 

Clareza dos objetivos e metas do 
trabalho 

Lippitt, Hackman e Oldhan, Werther e 
Davis, Belanger, Fernandes 

39 

Quando faço bem o meu trabalho, recebo elogios; 
quando o faço mal, recebo críticas de meus chefes e 

clientes. Feedback extrínseco 

Werther e Davis, Hackman e Oldhan, 
Westley, Belanger, Walton, Huse e 

Cummings, Lippitt, Fernandes, Quirino e 
Xavier 

40 Eu me sinto mal e infeliz quando descubro que tive um 
desempenho ineficaz em meu trabalho. 

Sentimento quando do mal 
desempenho Hackman e Oldhan 

41 Eu, normalmente, tenho dificuldades em perceber 
quando estou desempenhando bem ou mal meu trabalho. Feedback intrínseco Hackman e Oldhan, Denis, Walton 

42 Eu participo de movimentos que reivindicam melhorias 
para a EMATER.  Liberdade de expressão Hackman e Oldhan 

 

43 
Participo das decisões tomadas na minha área de 

trabalho. Participação no processo decisório 

Rodrigues, Lippitt, Limongi-França, 
Theriault, Nadler e Lawler, Huse e 

Cummings, Westley, Fernandes, Quirino e 
Xavier,  Siqueira e Coleta 

44 As condições de segurança e de saúde para execução das 
minhas atividades são adequadas. 

Condições físicas do ambiente de 
trabalho 

Limongi-França, Walton, Rodrigues, 
Theriault, Fernandes, Siqueira e Coleta 

45 
Existem materiais e equipamentos adequados, em 

número suficiente e em boas condições para a realização 
do meu trabalho. 

Materiais e equipamentos 
Limongi-França, Walton, Westley, 
Werther e Davis, Quirino e Xavier, 

Siqueira e Coleta 

46 Considero importante a implantação de um plano de 
cargos e salários Plano de cargos e salários Westley 
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Apêndice C - Modelo encontrado pela pesquisa (conclusão) 
 

QUANT. QUESTÃO VARIÁVEL AUTORES 

47 
Sinto-me esgotado com o trabalho que realizo na 

EMATER. Ritmo de trabalho  
Westley, Werther e Davis, Walton, Nadler 
e Lawler, Huse e Cummings, Hackman e 

Oldhan, Fernandes 

48 A EMATER oferece ganhos indiretos, complementares 
ao salário e não obrigatórios por lei. Benefícios-extras, não financeiros Limongi-França 

49 
Considerando o cargo que ocupo, meu salário é 
adequado, em comparação aos outros cargos da 

EMATER. 
Eqüidade salarial interna Werther e Davis, Huse e Cummings, 

Walton, Fernandes 

50 Meu salário, comparado ao de outros órgãos, é 
considerado justo. Eqüidade salarial externa Walton, Werther e Davis, Fernandes 

51 Meu trabalho é fonte de prazer e realização pessoal. Realização pessoal Westley, Hackman e Oldhan 

52 O que recebo, em relação ao que produzo para a 
EMATER, é justo. Relação salário-desempenho Walton, Hackman e Oldhan, Westley, 

Werther e Davis, Quirino e Xavier 
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