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RESUMO 

 

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho que perpassam pela reestruturação produtiva 

acarretam aumento do ritmo de produção e da competitividade, adoção, pelos trabalhadores, 

de um estilo de vida mais sedentário, que conjuntamente com outros motivos, traduzem-se no 

crescimento do número de trabalhadores acometidos por doenças, em todo o mundo. Dentre 

as doenças mais frequentes estão os transtornos mentais e de comportamento, doenças do 

sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, além de lombalgias, que podem ter como 

consequências os afastamentos do trabalho e até aposentadorias precoces. Essa constatação 

vem se tornando uma das principais razões do crescente interesse, por parte das organizações, 

em relação à saúde dos trabalhadores. Uma das implicações desse interesse é a expressiva 

ampliação no investimento em Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visto que as 

enfermidades estão, geralmente, relacionadas ao ambiente laboral. Foi em consonância com 

essas informações que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte implantou o seu 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, intitulado Viver em Harmonia, foco central 

desse estudo que pretende analisar e avaliar este programa a partir da percepção dos 

trabalhadores da organização usuários do programa. Trata-se de um estudo descritivo, de 

natureza qualitativa que se pauta teórica e metodologicamente na abordagem da ergonomia da 

atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho. Com o propósito de fomentar as 

informações acerca do tema, foi realizada análise documental sobre a instituição em pauta, o 

programa desenvolvido nesta, além de terem sido efetuadas 32 entrevistas semiestruturadas, 

distribuídas entre coordenadores e participantes das atividades desenvolvidas no programa. Os 

dados encontrados foram tratados por análise de conteúdo categorial à luz da literatura da 

ergonomia e da ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho. No geral, o 

programa mostrou-se satisfatório, mas com algumas ressalvas principalmente quanto à sua 

baixa adesão e divulgação, e ausência de atividades referentes às situações de trabalho. 

Almejando solucionar essas problemáticas e contribuir para o melhor desenvolvimento do 

programa, foram colhidas sugestões dos principais atores das ações do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho, ou seja, os trabalhadores da instituição. Caso sejam 

implementadas, essas sugestões poderão contribuir para a melhoria do Programa Viver em 

Harmonia e, consequentemente, poderão colaborar para a melhoria da qualidade de vida no 

trabalho, que é a finalidade máxima do programa. Conclui-se, com esse estudo, que existem 

vários desafios a serem superados e estratégias a serem repensadas pelos dirigentes e gestores 

responsáveis pelo planejamento e execução das ações de qualidade de vida no trabalho na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Palavras-chave: Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. Percepção do trabalhador. 

Saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. Ergonomia da atividade.



 

ABSTRACT 

 

 

The changes in the labor market lead to an increasing rate of production and competitiveness; 

because of that, workers adopt a more sedentary lifestyle, which along with other reasons, 

results in a growth of the number of workers affected by diseases worldwide. Among the most 

frequent illnesses are mental and behavioral disorders, musculoskeletal and connective tissue 

diseases, as well as back pain, which may have as consequences the need for leaving work 

and retiring early. This finding has become one of the main reasons for the growing interest 

by the organizations in the workers’ health. One of the implications of this matter is the 

significant expansion of investments in  Programs of Quality of Life at Work, since the 

diseases are usually related to the work environment. In accordance with that information, the 

Federal University of Rio Grande do Norte has implemented its Program of Quality of Life at 

Work, entitled “Viver em Harmonia”, which focuses on verifying the perception of workers 

about the activities offered in the program. The individual experiences of workers with the 

program are taken as basis for this study. It is a descriptive and qualitative study, theoretically 

based on the ergonomics of the activity applied to the quality of life at work. In order to 

promote the information on the subject, a documentary analysis of the establishment and the 

program was performed, additionally 32 semistructured interviews were carried out with 

coordinators and participants of the activities of the program. The data found was treated by 

categorical content analysis in the light of the ergonomics literature and of the ergonomics of 

the activity studies applied to the quality of life at work. Overall, the program was satisfactory 

in spite of low adherence and divulgence, and the lack of activities related to work situations. 

Aiming to solve these problems and to contribute to a better development of the program, 

suggestions were collected from the main actors of Programs of Quality of Life at Work, i.e., 

the workers of the institution. If implemented, these suggestions may contribute to the 

progress of the “Viver em Harmonia” program and therefore may contribute to improving the 

quality of life at work, which is the ultimate purpose of the program. In conclusion, the study 

indicated that there are several challenges to be overcome and strategies to be reconsidered by 

the directors and managers responsible for planning and implementing a course of action in 

quality of life at work at Federal University of Rio Grande do Norte. 

 

Keywords: Program of Quality of Life at Work. Worker perception. Workers’ health. 

Occupational diseases. Ergonomics of the activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Atualmente, a temática laboral é efusivamente caracterizada por um ritmo intenso e 

condições quase sempre precárias de trabalho, que têm levado as pessoas a possuírem um 

estilo de vida cada vez mais sedentário, ansioso, estressado e descontente, propiciando-as ao 

adoecimento. Dessa forma, o número de trabalhadores que apresentam doenças denominadas 

ocupacionais, como Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT), além de lombalgias também relacionadas ao trabalho 

desempenhado, vem crescendo em todo o mundo (OLIVEIRA C., 1998; MOREIRA, 2006; 

MARTINS, MOLINARO, 2013). 

Considerando-se esse aumento no número de adoecimentos e de afastamentos dos 

trabalhadores e os prejuízos associados a esta situação, as organizações vislumbraram a 

necessidade de desenvolver e implementar ações que pudessem minimizar este problema, 

sendo uma destas ações os programas de melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), 

que possuem o objetivo tanto de beneficiar o trabalhador, minimizando os problemas que ele 

apresente, como de incrementar a produtividade e o retorno financeiro para as organizações 

(ARAÚJO, 2012; ARELLANO, 2008). 

Foi com o desígnio de melhorar a QVT dos seus servidores que foi aplicado, no ano 

de 2012, um questionário diagnóstico na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Esse instrumento visava contemplar todos os funcionários efetivos da instituição a 

fim de colher informações que subsidiassem a implementação de um Programa de Qualidade 

de Vida no Trabalho (PQVT), que vem sendo desenvolvido, desde então, pela Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGESP) da UFRN, intitulado Viver em Harmonia (TORRES; 

PASCHOAL, 2015).  

O Viver em Harmonia, com pouco mais de dois anos de existência, é um programa 

recente, ainda em fase de desenvolvimento e estruturação, mas que já conta com diversas 

atividades em andamento, visando atender às necessidades dos trabalhadores da UFRN no que 

se refere à QVT (TORRES; PASCHOAL, 2015). Contudo, pela jovialidade do programa, foi 

identificado pela pesquisadora desse estudo que não foi proposta ainda alguma ação de 
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verificação sobre a percepção
1
 dos trabalhadores acerca das atividades existentes, o que 

suscitou o seguinte problema de pesquisa:  

Qual a percepção dos trabalhadores da UFRN sobre o programa de qualidade de 

vida no trabalho desenvolvido por esta instituição, o Viver em Harmonia? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar e avaliar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho desenvolvido na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Viver em Harmonia - por meio da percepção 

dos trabalhadores.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar as atividades desenvolvidas no PQVT - Viver em Harmonia; 

 Identificar o público-alvo do programa; 

 Conhecer a concepção dos trabalhadores sobre o que é QVT; 

 Analisar a percepção dos trabalhadores sobre o Programa Viver em Harmonia; 

 Descrever os pontos fortes e fracos do PQVT da UFRN. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Acredita-se que esse estudo traz contribuições que repercutirão nas esferas social, 

organizacional e acadêmica. Segundo Ferreira et al. (2009), na esfera social, um estudo dessa 

natureza reveste-se de importância, pois a organização que foi campo de intervenção (no caso 

desse estudo, a UFRN) ocupa papel vital no que tange à aplicação de recursos públicos. 

Idealizar e implantar programas de qualidade de vida no trabalho, nesse contexto, é fornecer 

subsídios para o desenvolvimento de políticas organizacionais que tanto melhoram a 

                                                             
1 A percepção social é percebemo-nos um ao outro. E percebemos não só a presença do outro, mas o conjunto de 

características que apresenta, o que nos possibilita “ter uma impressão” dele. Essa impressão é possível porque, a 

partir de nossos contatos com o mundo, vamos organizando estas informações em nossa cognição (organização 

do conhecimento a nível da consciência), e é esta organização que nos permitirá compreender ou categorizar um 

novo fato.  [...] A percepção, pois, é um processo que vai desde a recepção do estímulo pelos órgãos dos sentidos 

até a atribuição de significado ao estímulo (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2012). 
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Qualidade de Vida no Trabalho do servidor público como propulsionam a produtividade da 

organização. A efetivação de PQVTs colabora para o exercício da cidadania dos membros da 

organização. 

Do ponto de vista organizacional, a importância dessa pesquisa para a UFRN 

consiste na formalização de um retorno quanto à percepção dos servidores sobre o Viver em 

Harmonia, no qual são investidos esforços financeiros e de pessoal para seu desenvolvimento. 

Não tendo havido ainda pesquisas sobre os impactos desse programa, é de suma importância 

para essa organização a realização de estudos que possam contribuir para criar uma 

sistemática de avaliação do programa. Além disso, os resultados obtidos poderão contribuir 

para a melhoria do programa, tanto em relação à sua gestão, quanto em relação às atividades 

desenvolvidas. Outrossim, esse estudo poderá fornecer subsídios para tentar reduzir os 

indicadores críticos do mundo do trabalho que impactam negativamente no bem-estar dos 

trabalhadores.  

No campo da justificativa pessoal, a pesquisa fundamenta-se na vida profissional da 

pesquisadora, que é uma servidora do setor administrativo da UFRN desde o ano de 2009, e 

que foi beneficiada pela participação em atividades do Programa Viver em Harmonia, como 

por exemplo, ginástica laboral, ginástica com equipamentos, participação em atividades de 

capacitação e do projeto prevenindo o estresse, além de sua formação ser em Fisioterapia, o 

que a fez possuir experiência no campo da saúde. Portanto, devido às vivências profissionais e 

com as atividades do programa, surgiu interesse em investigar a percepção dos trabalhadores 

sobre o PQVT desenvolvido na instituição, visando contribuir para a continuidade desse 

programa, que além de ser muito importante para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores, também traz benefícios aos usuários dos serviços oferecidos pela UFRN, pois a 

participação dos trabalhadores nas ações de QVT tem como consequências o aumento da 

disposição dos trabalhadores, maior desenvoltura no desenvolvimento das tarefas a eles 

conferidas, o que colabora para uma maior eficiência e eficácia no trabalho realizado. 

Estudiosos como Ferreira (2009) e Timossi (2010) demonstram a importância das 

ações de QVT e da inserção de PQVTs nas organizações. Para Ferreira e colaboradores:    

O equilíbrio entre o bem-estar dos trabalhadores, a satisfação de usuários/clientes e a 

missão/objetivos organizacionais ganham importância e colocam na ordem do dia a 

pertinência da temática QVT. A concepção e a implantação dos PQVT, feitas de 

forma participativa, vêm-se afirmando como uma alternativa para compatibilizar 

bem-estar, eficiência e eficácia nas organizações (FERREIRA et al., 2009, p. 148). 

 

Sobre essa temática, Timossi argumenta que:  
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A avaliação da QVT justifica-se para o indivíduo e para a organização de trabalho 

pela importância de uma gestão da saúde do colaborador com uma visão mais 

abrangente, valorizando fatores essenciais para se ter uma boa QVT. A partir do 

momento em que a empresa possui estas informações, pode então melhor direcionar 

e fundamentar programas de promoção da saúde de colaboradores, proporcionando 

melhores condições de trabalho ao indivíduo, oferecendo-lhe a oportunidade de 

utilizar todo o seu potencial produtivo (TIMOSSI, 2010, p. 472). 

 

Na realização desse estudo foi utilizado como aporte teórico as proposições da 

Ergonomia da Atividade, mais especificamente de uma abordagem que vem sendo 

desenvolvida no Brasil, a Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho 

– EAA_QVT (FERREIRA, 2011; FERREIRA, 2012a). 

Diante do exposto, cabe apresentar no capítulo 2 a revisão de literatura, que engloba 

as seções reestruturação produtiva e os impactos no trabalho e na vida do trabalhador, a 

qualidade de vida no trabalho, com as suas subseções histórico da QVT, abordagens teóricas, 

modelo assistencialista das organizações e avaliação das ações de QVT. Ainda no capítulo 2 a 

seção ergonomia tem como subseções conceito, objetivos da ergonomia, pressupostos, 

conceitos básicos e ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho. No 

capítulo 3 é exposto o método utilizado no estudo, com suas seções tipo de pesquisa, 

participantes do estudo, instrumento de pesquisa, procedimentos metodológicos, tratamento 

das informações e aspectos éticos. No capítulo 4 são descritos os resultados encontrados, bem 

como a discussão destes, e possui as seções UFRN e suas características, o programa de 

qualidade de vida no trabalho da UFRN: viver em harmonia, caracterização das atividades 

analisadas, caracterização da população do estudo, resultados das entrevistas realizadas com 

os coordenadores das atividades do programa de QVT, resultados das entrevistas realizadas 

com os usuários das atividades do programa de QVT, sinopse dos pontos forte e fracos do 

programa viver em harmonia e discussão dos resultados. O capítulo 5 traz as considerações 

finais.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esse estudo aborda a Qualidade de Vida no Trabalho, tendo como cenário a 

reestruturação produtiva e seus impactos sobre o trabalho e os trabalhadores. A reestruturação 

dos sistemas produtivos associada à globalização econômica interfere diretamente sobre os 

direitos sociais básicos dos trabalhadores. Essa situação se agrava nos países semiperiféricos 

como o Brasil, pois nesses locais não houve uma consolidação da sociedade salarial e dos 

direitos sociais dos trabalhadores. O processo de mudanças, tanto nas formas como nas 

relações de trabalho, produzidas pela reestruturação produtiva, assume características 

particulares, acentuando-se a desigualdade na relação capital-trabalho e dificultando o acesso 

ao emprego (MARTINS; MOLINARO, 2013). Além dessas problemáticas, a reestruturação 

produtiva acaba por produzir também novas modalidades de estresse e sobretrabalho, o que 

acarreta um aumento no número de casos de adoecimento dentre os trabalhadores (MELLO, 

2010).  

Diante desses fatos, o presente capítulo traz um histórico sobre as mudanças ocorridas 

no mundo contemporâneo decorrentes das novas formas de organização econômica aliadas ao 

desenvolvimento tecnológico, e que tem gerado impactos no trabalho e na vida do 

trabalhador.  

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E OS IMPACTOS NO TRABALHO E NA VIDA 

DO TRABALHADOR 

 

Na história da humanidade houve várias mudanças relevantes no mundo do trabalho 

que permitem compreender os dias atuais. Fazendo um breve resgate histórico, uma das 

principais mudanças ocorreu na Ing1aterra no século XVIII, com a chamada Revolução 

Industrial. A partir dessa revolução, o trabalho antes realizado de forma artesanal, com a 

industrialização, foi substituído por máquinas e instrumentos, o que originou as linhas de 

produção em série, as linhas de montagem e a produção em massa. Os operários passaram, 

então, a se especializar, atuando cada vez mais em funções específicas nas empresas 

(BERGAMASCHI; DEUTSCH; FERREIRA, 2002). Com a automatização, o trabalho passou 

a exigir cada vez mais destreza com as mãos, fazendo-se acompanhar da expansão e 

frequência mais elevada de casos de lesões por esforço repetitivo, vitimando profissionais 

como os escriturários, telegrafistas, datilógrafos e telefonistas, entre outros (RIBEIRO, 1997). 
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Na segunda metade do século XIX, com a invenção da energia elétrica, ocorreu a 

Segunda Revolução Industrial, que propiciou o surgimento de mudanças radicais nas relações 

de trabalho, nas maneiras de produzir e nos processos de comercialização (KUNSCH, 2007).  

Com a maior complexidade tecnológica [...], as empresas públicas e privadas se 

consolidaram como centros da atividade econômica, em torno da linha de montagem 

e de uma nova “ciência” de administração do trabalho e das organizações, 

alicerçadas, respectivamente, nas teorias de Alfred Winslow Taylor e no modelo de 

gestão hierárquica proposto pelo francês Henry Fayol. No conjunto, esses fatores 

confluíram para consolidar o padrão de divisão do trabalho na indústria e gerar um 

aumento expressivo nos índices de produtividade, com a produção em massa, no 
modelo que viria a ser conhecido como fordismo, conforme simbolizado pela fábrica 

da Ford Motor Company, entre os anos 1910 e 1914, nos Estados Unidos (MELLO, 

2010, p. 41).  

 

Esse modelo da divisão do trabalho, visando gerar aumento expressivo nos índices de 

produtividade, foi transposto das indústrias para todos os setores da economia, incluindo os 

serviços e o comércio.  

A Terceira Revolução Industrial, que teve início em meados da década de 1940, logo 

após o término da Segunda Guerra Mundial, estendendo-se até os dias de hoje, foi marcada 

pela reestruturação produtiva, pela internacionalização do mercado, com predomínio da esfera 

financeira, e pela revolução tecnológica. Essa nova ordem econômica leva a um aumento dos 

custos da produção, tendo como consequência a queda dos lucros total e unitário das 

empresas, aumentando, assim, a grande competitividade no mercado. As implicações no 

cenário internacional decorridas por essa revolução foram: redução do seguro desemprego, 

perda da estabilidade no emprego, desvalorização do poder de compra do salário mínimo, 

flexibilidade salarial e da jornada de trabalho, flexibilização das estruturas ocupacionais na 

negociação coletiva e redução do poder da esfera pública sobre o processo de alocação do 

trabalho pelas empresas. A reestruturação produtiva e industrial pode ser definida como uma 

busca por harmonizar as mudanças ocorridas, principalmente, nos âmbitos do perfil das 

organizações produtivas; das relações de produção; do modelo dominante de gestão do 

trabalho; da tecnologia utilizada no meio laboral, com a inserção da microeletrônica nos 

instrumentos de trabalho; do papel dos Estados nacionais e do quadro jurídico internacional 

com medidas voltadas para o fim de barreiras comerciais (FERREIRA, 2008). 

No Brasil, houve um crescimento desordenado do setor terciário, composto por 

comércio e serviços; aumento dos níveis de desocupação e desemprego, crescimento 

expressivo da informalidade nas relações de trabalho, perda na qualidade dos postos de 

trabalho e a estagnação relativa dos rendimentos médios oriundos do trabalho (MARTINS; 

MOLINARO, 2013). Além disso, Mello (2010) revela que as novas tecnologias e os novos 

sistemas comunicativos, como a telefonia celular, correio eletrônico e mensagens de texto, 
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ultrapassaram as fronteiras entre o ambiente laboral e da vida pessoal, gerando novas 

modalidades de estresse e sobretrabalho. Se antes dessas revoluções a técnica potencializava a 

força muscular do trabalhador, já que o trabalho era realizado de forma braçal, agora é o 

alcance da nossa própria mente que se amplia, pela multiplicação exponencial de interações e 

fluxos de informações nas redes digitais.  

Assim, as mudanças na forma de trabalho acarretaram também um crescente 

aumento no nível de estresse dos funcionários, decorrente do rápido ritmo de produção e da 

perda de controle sobre o processo de trabalho pelo próprio indivíduo (BALDAN et al., 

2002). Além disso, vem se observando que a tecnologia tornou as pessoas mais sedentárias à 

medida que vem facilitando o seu trabalho e sua vida (NAHAS, 2010). 

Com as mudanças ocorridas no mercado de trabalho decorrentes da Terceira 

Revolução Industrial, no qual máquinas comandadas pelo homem realizam a maior parte do 

trabalho nas organizações, os trabalhadores e sua saúde passam a ser fonte de interesse para as 

empresas nas quais trabalham, pois eles podem ser um elemento de vantagem competitiva nas 

organizações, fazendo-se necessária a implantação de ações que propiciem a qualidade de 

vida no trabalho (TOLFO; PICCININI, 2001). Segundo Martins e Molinaro (2013, p. 1673), 

“a qualificação de recursos humanos se coloca atualmente na literatura sobre gestão, como um 

diferencial competitivo no mercado de trabalho e como forma de garantir eficiência e eficácia 

às propostas e projetos institucionais.” Articulistas como Peter Drucker (1995), notório 

prático do gerenciamento, sinalizam, entretanto, que a valorização das pessoas no ambiente de 

trabalho é mais aparente do que real, pois mesmo afirmando que hoje todas as organizações 

consideram as pessoas como seu maior ativo, poucas são as que praticam aquilo que pregam 

e, menos ainda, as que acreditam nisso. A maioria ainda acredita, embora talvez 

inconscientemente, que as pessoas precisam mais da organização do que a organização delas, 

ideia advinda dos empregadores do século XIX (NISHIMURA, 2008). 

No Brasil, “sobretudo a partir dos anos 90 do século passado, o tema QVT tem 

despertado um crescente interesse de pesquisadores e profissionais que atuam nas 

organizações” (FERREIRA, 2011, p.11). Esse, portanto, será o tema da próxima seção. 
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2.2 A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

2.2.1 Histórico da QVT 

 

Segundo Figueiredo e Mont’Alvão (2005), o Japão foi o primeiro país a se preocupar 

com a melhoria da qualidade de vida dos seus trabalhadores ao se dar conta do grande 

aumento de casos de adoecimento no final da década de 50. Hoje, cada vez mais as empresas 

dão importância aos dados crescentes referentes a adoecimento e afastamentos dos seus 

trabalhadores e iniciam um processo de implantação de programas de melhoria da qualidade 

de vida no trabalho. Como os distúrbios que mais acometem os sujeitos estão vinculados 

sobremaneira ao trabalho, é necessário que programas de prevenção e tratamento de doenças 

priorizem esse aspecto (OLIVEIRA C., 1998). 

No Brasil, a QVT ganha importância mais tardiamente e, assim como nos Estados 

Unidos, esse interesse surge em função da preocupação com a competitividade das empresas, 

em um contexto de maior abertura para a importação de produtos estrangeiros e na tendência 

dos programas de qualidade total (PQT) (FERNANDES, 1996). O PQT é uma técnica de 

administração aperfeiçoada no Japão, a partir de ideias americanas ali introduzidas logo após 

a Segunda Guerra Mundial, que traz na sua concepção mudanças na qualificação dos 

trabalhadores, exigindo destes uma crescente intervenção nos processos produtivos. Essa nova 

forma de organização do trabalho requer maiores participação e envolvimento racional e 

emocional. Os trabalhadores devem passar a entender e a influir no processo de produção, 

adquirindo maior qualificação, assumindo a polivalência e passando por uma maior carga de 

treinamentos. Para o PQT, o processo de melhoria contínua faz com que os trabalhadores 

deixem de ser meros empregados para assumirem um papel de colaboradores, sendo, 

entretanto, necessário o envolvimento das pessoas para que as metas do programa sejam 

alcançadas. Contudo, observa-se nos discursos funcionalistas e gerenciais que a preocupação 

das empresas com a introdução de novas técnicas de gestão e desenvolvimento constante do 

pessoal tem por objetivo maior alcançar ganhos de produtividade e, somente em última 

instância, melhorar o bem-estar e as condições de trabalho das pessoas. Esse modelo visa em 

primeiro lugar, a máxima produtividade e a redução de custos, tentando, de todas as formas, 

voltar a empresa ao atendimento das reais necessidades dos seus clientes (MÔNACO, 

GUIMARÃES, 2000; OLIVEIRA S., 1998).  

O discurso da qualidade total enfatiza expressões como satisfação, participação e 

comprometimento de ambas as partes no dia-a-dia das empresas. Entretanto, o que se verifica 
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é, exclusivamente, o aumento da pressão por resultados sobre os funcionários, pois estes 

devem produzir mais e melhor, dentro de padrões especificados pela direção. Embora esse 

novo modelo traga em si um potencial integrador e indique transformações, no processo de 

trabalho, direcionadas a facilitar a participação dos trabalhadores, esta potencialidade pode-se 

concretizar de maneira muito diferente e causar impactos sobre o trabalho que apontam mais 

no sentido da sua precarização do que de seu enriquecimento (MÔNACO, GUIMARÃES, 

2000; OLIVEIRA S., 1998). 

Apesar de todo o “frisson” que existe em torno das novas tecnologias de produção, 

ferramentas da qualidade, dentre outros, constata-se que as queixas dos trabalhadores acerca 

das suas rotinas laborais crescem a cada dia, assim como sobre as condições de trabalho 

inadequadas, que chegam às vezes até a um nível desumano. Essas problemáticas 

relacionadas à insatisfação no trabalho acarretam grande rotatividade de mão-de-obra, 

reclamações e greves, o que tem um efeito direto sobre a saúde mental e física dos 

trabalhadores e, consequentemente, na responsabilidade empresarial (MORETTI; 

TREICHEL, 2003). Considerando-se a dinamicidade do trabalho, Fernandes (1996) afirma 

que a QVT deve ser considerada como uma gestão dinâmica porque tanto as pessoas como as 

organizações sofrem constantes transformações. Além disso, ela é contingencial, pois depende 

da realidade em que está inserida cada organização. 

No mesmo contexto em que surgem e se desenvolvem as propostas de QVT, 

observa-se também o aumento dos índices de adoecimento. Alguns fatores como aumento da 

competitividade nas empresas, sedentarismo, exposição a agressões de diferentes origens e 

características, como o calor, ruídos, luminosidade ineficiente, falta de boas condições de 

trabalho, além de outras, sofridas diariamente pelos trabalhadores, podem atuar de forma 

negativa na qualidade de vida das pessoas. Além disso, muitas vezes sem perceber, o homem 

gera sobrecargas mecânicas em suas estruturas ósteo-mio-articulares, principalmente, quando 

assume posturas ocupacionais ou funcionais inadequadas em razão de postos de trabalho mal 

projetados (KNOPLICH, 1986). 

Além desses fatores, Fox e Mathews (2000) informam que uma determinada postura 

de trabalho mantida por tempo prolongado pode levar a uma contínua tensão dos músculos 

mais solicitados e gerar distúrbios circulatórios e metabólicos, além de causar dor ou 

desconforto muscular. Isso é o que frequentemente ocorre com os trabalhadores em âmbito 

administrativo, que para exercer as suas funções laborais, mantém por tempo prolongado a 

posição sentada sem realização de pausas. Segundo Gondim et al. (2009), a manutenção da 

postura sentada também pode estar associada ao desenvolvimento de Lesões por Esforço 
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Repetitivo (LER) / Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), pois os 

trabalhadores passam grande parte de sua jornada diária digitando em computadores e 

sentados em cadeiras que usualmente não possuem altura nem conformação adequada para se 

passar a maior parte do dia, quase sempre também submetidos à pressão temporal e de 

produção, o que agrava ainda mais a situação. 

As lesões e/ou distúrbios que mais comumente acometem os trabalhadores da esfera 

administrativa são as LER/DORT e as Lombalgias. As LER, também conhecidas como 

DORT, representam a primeira causa de afastamento por doença do trabalho no Brasil, e são 

as afecções de músculos, tendões, sinóvias, nervos, fáscias e ligamentos, isoladas ou 

combinadas, com ou sem degeneração de tecidos. Elas atingem principalmente, porém não 

somente, os membros superiores, a região escapular e a região cervical (FUNDACENTRO, 

[s.d.]).  

De acordo com a Instrução Normativa nº. 98 do Ministério da Previdência Social 

(BRASIL, 2003, s/p), os DORT podem ser entendidos como “uma síndrome relacionada ou 

não ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, tais 

como dor, parestesia, sensação de peso e fadiga, de aparecimento insidioso, mais comumente 

originado por trauma acumulativo”. Esses sintomas podem evoluir a estágios que passam pela 

sensação de desconforto, dor durante a jornada de trabalho e até incapacidade laborativa e 

invalidez (OLIVEIRA, 1991). De acordo com Chacón (1999), as mulheres são acometidas 

pelos DORT duas a três vezes mais que os homens devido a fatores como maior fragilidade; 

estrutura orgânica; variação hormonal; e jornada dupla de trabalho, pois às atividades normais 

do trabalho são somadas as atividades domésticas. 

Segundo dados do Ministério da Previdência Social (BRASIL, 2014), as doenças 

motivadas por fatores de riscos ergonômicos, tais como má postura e esforços repetitivos, e 

sobrecarga mental têm sido as principais causas de afastamento do trabalho. O Ministério da 

Previdência Social tornou público no Boletim Informativo Quadrimestral sobre Benefícios 

por Incapacidade, lançado em 28 de abril de 2014, um estudo, publicado no “Dia Mundial em 

Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho”, que apresenta um balanço dos auxílios-

doença e das aposentadorias por invalidez (benefícios por incapacidade) concedidos pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no período de 2000 a 2011. Durante esses 12 

anos, doenças motivadas por fatores de riscos ergonômicos e pela sobrecarga mental têm 

superado os traumáticos, como fraturas. Enquanto as primeiras, responsáveis pelos 

afastamentos por doenças do trabalho, alcançaram peso de 20,76% de todos os afastamentos, 

http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/I-Boletim-Quadrimestral-de-Benef%C3%ADcios-por-Incapacidade1.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/I-Boletim-Quadrimestral-de-Benef%C3%ADcios-por-Incapacidade1.pdf
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aquelas do grupo traumático, responsáveis pelos acidentes típicos, representaram 19,43% do 

total. Juntas elas respondem por 40,25% de todo o universo previdenciário. 

Ainda segundo o Ministério da Previdência Social, 

Em 2011 foram registrados 711.164 acidentes e doenças do trabalho, entre os 

trabalhadores assegurados da Previdência Social. Este número, que já é alarmante, 

não inclui, entretanto, os trabalhadores autônomos (contribuintes individuais) e as 

empregadas domésticas. Estes eventos provocam enorme impacto social, econômico 

e sobre a saúde pública no Brasil. Entre esses registros contabilizou-se 15.083 

doenças relacionadas ao trabalho, e parte destes acidentes e doenças tiveram como 

consequência o afastamento das atividades de 611.576 trabalhadores devido à 
incapacidade temporária (309.631 até 15 dias e 301.945 com tempo de afastamento 

superior a 15 dias), 14.811 trabalhadores por incapacidade permanente, e o óbito de 

2.884 cidadãos. 

Para termos uma noção da importância do tema saúde e segurança ocupacional basta 

observar que no Brasil, em 2011, ocorreu cerca de 1 morte a cada 3 horas, motivada 

pelo risco decorrente dos fatores ambientais do trabalho e ainda cerca de 81 

acidentes e doenças do trabalho reconhecidos a cada 1 hora na jornada diária. Em 

2011 observamos uma média de 49 trabalhadores/dia que não mais retornaram ao 

trabalho devido a invalidez ou morte. 

O tema prevenção e proteção contra os riscos derivados dos ambientes do trabalho e 

aspectos relacionados à saúde do trabalhador felizmente ganha a cada dia maior 

visibilidade no cenário mundial e o Governo Brasileiro está sintonizado a esta onda 
(BRASIL, 2013, s/p). 

 

Polito, Maranhão Neto e Lira (2003) e Nieman (2010) afirmam que o segundo maior 

motivo para o trabalhador se afastar da atividade laboral são as dores lombares (lombalgia). 

Cerca de 70% dos trabalhadores já apresentaram problemas lombares em algum momento. As 

vértebras lombares são mais comumente expostas a suportarem grande pressão do peso 

corporal.  

Corroborando com esses achados, o estudo realizado por Marques, Martins e 

Sobrinho Cruz (2011) mapeou as licenças médicas apresentadas pelos trabalhadores da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no período de março de 2007 a fevereiro de 

2009, no qual os dois principais motivos para os afastamentos no ambiente laboral foram: 

Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC) e Doenças do Sistema Osteomuscular e 

Tecido Conjuntivo (DSOTC) que representaram, em conjunto, 59,21% das ausências ao 

trabalho por licença médica na UFES. Esses autores encontraram um número de atestados 

apresentados com classificação de TMC superior ao número de atestados apresentados com o 

código de DSOTC. Contudo, apesar dessa diferença, os dias de ausência ao trabalho se 

equiparam, representando igual impacto de ausências ao trabalho. Esse dado pode ser 

indicativo de que os afastamentos por causa de DSOTC têm duração maior em número de 

dias do que aqueles afastamentos gerados pelos TMC, ou seja, os trabalhadores passam a 

mesma quantidade de dias parados com menor número de eventos. Esses autores sugeriram 

que as duas principais causas de afastamento podem estar relacionadas aos processos de 
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trabalho, o que também foi encontrado por outros estudos na área, como o de Oliveira C. 

(1998), citado anteriormente.  

Ainda quanto às causas de afastamento do trabalho, Araújo (2012) apresenta um 

estudo realizado com 150 servidores da Universidade de Brasília (UnB), no qual também foi 

encontrado que as principais causas de absenteísmo na instituição foram decorrentes de 

doenças do sistema osteomuscular (15,2%), seguidas por transtornos mentais e 

comportamentais (13,2%), resultantes do processo de trabalho.  

Considerando os fatos relatados quanto ao crescente aumento no número de 

adoecimentos dos trabalhadores e suas causas, com consequente aumento do absenteísmo, 

está ocorrendo uma mudança na visão das empresas/organizações, que passaram a ter uma 

maior preocupação com a melhor forma de organizar o trabalho, a fim de minimizar os seus 

efeitos negativos sobre o trabalhador e alcançar o bem-estar geral. Destacou-se, então, a 

necessidade de se pensar formas de melhorar a qualidade de vida no trabalho (QVT) 

(TOLFO; PICCININI, 2001). 

Portanto, a seção a seguir tratar-se-á das principais abordagens teóricas que versam 

sobre a QVT.  

 

2.2.2 Abordagens Teóricas – Modelos de QVT 

 

Diversos pesquisadores tratam sobre a temática da Qualidade de Vida no Trabalho e 

se tornaram referência mundial neste assunto, como Walton e Hackman e Oldhan, cuja 

abordagem surgiu na década de 70; e Nadler e Lawler, que surgem na década de 80; e 

Limongi-França e Ferreira, que possuem grande repercussão no Brasil por sua produção 

literária e estudos relacionados à saúde do trabalhador (RODRIGUES, 2002; ANDRADE, 

2012; FERREIRA et al., 2014).  

Richard Walton foi um dos pioneiros estudiosos sobre a QVT. Para esse autor a 

qualidade de vida no trabalho é resultante direta da associação de várias dimensões 

dependentes da tarefa com outras dimensões independentes dela. Essa combinação pode ter 

como consequências a produção de motivação e satisfação em diferentes níveis, assim como 

pode resultar em distintos tipos de atividades e comportamentos dos sujeitos que pertencem a 

uma organização (WALTON, 1973). 

Walton propôs um modelo de QVT que considera 8 (oito) fatores: Compensação 

justa e adequada, condições de segurança e saúde no trabalho, utilização e desenvolvimento 

de capacidades, oportunidades de crescimento contínuo e segurança, integração social na 
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organização, garantias constitucionais, trabalho e espaço total de vida e relevância social da 

vida no trabalho. Esse modelo aborda as dimensões organizacional, social e psicológica, 

atendendo aos requisitos essenciais de motivação e satisfação pessoal e profissional, 

aproximando-se mais da realidade atual do mercado (ANDRADE, 2012).  

Ferreira et al. (2014) apontam que Hackman e Oldhan são reconhecidos 

mundialmente por seu trabalho na área da qualidade de vida do trabalho, entretanto, os 

autores nunca utilizaram essa expressão em seus escritos. O modelo de QVT proposto por 

Hackman e Oldhan é centrado nas dimensões essenciais do trabalho, nos estados psicológicos 

críticos, nos resultados pessoais e do trabalho e na necessidade de crescimento individual. 

Uma das mais significativas contribuições desses autores foi o desenvolvimento de um 

instrumento capaz de avaliar algumas características do trabalho, como as reações dos 

trabalhadores às suas atividades laborais e a necessidade de seu crescimento e 

desenvolvimento. Esse instrumento, denominado “Diagnóstico do Trabalho”, é baseado em 

três elementos designados de fatores psicológicos críticos que, segundo os autores, são 

capazes de influenciar a motivação no ambiente de trabalho, que são: conhecimento dos 

resultados, responsabilidade pelos resultados e significado do trabalho.   

Para Nadler e Lawler (1983), os indicadores da QVT devem levar em consideração 

tanto o bem-estar do trabalhador como a melhoria da produtividade da organização. Com esse 

objetivo, agrupam quatro indicadores que envolvem os aspectos psicológico, organizacional, 

econômico e ambiental. Os autores apontam que os programas de QVT necessitam descobrir 

meios para que os sujeitos trabalhem melhor, assim como para que o trabalho melhore a vida 

dessas pessoas. Para tanto, a participação dos trabalhadores nas decisões da organização é 

uma condição primordial (FERRO, 2012). 

Para Limongi-França (2003, p. 22), “a base da discussão sobre o conceito de 

qualidade de vida encerra escolhas de bem-estar e percepção do que pode ser feito para 

atender a expectativas criadas tanto por gestores como por usuários das ações de QVT nas 

empresas”. De acordo com Albuquerque e Limongi-França (1998, p. 41), QVT é um 

“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 para e durante a realização do 

trabalho”. Essas ações acabam por influenciar o funcionário durante o desenvolvimento de 

suas atividades (LIMONGI-FRANÇA; ZAIMA, 2002).  

Limongi-França procura consolidar o conceito de QVT tomando-se como base três 

escolas de pensamento: a Escola Socioeconômica, cujo pensador de maior destaque é 
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Giddens; a Escola Organizacional, na qual se encontram os principais autores da 

Administração, como Mayo, McGregor, Chrys Argyris, Schein, Handy, Mintzberg e Ulrich, 

entre outros; e a Escola Condição Humana no Trabalho, com a visão do ser humano nas 

dimensões biopsicossocial, tendo como precursor Lipowski (1986) (LIMONGI-FRANÇA; 

SCHIRRMEISTER; VELOSO, 2007). Dessa forma, Limongi-França (2001) propôs o Modelo 

de Análise Biopsicossocial e Organizacional (BPSO-96) estruturado com as seguintes 

dimensões dispostas no QUADRO 1: 

 

DIMENSÃO 
 

DESCRIÇÃO 

 

Biológica Promoção da saúde e da segurança, controle dos riscos ambientais e  

atendimento às necessidades físicas em geral. 

Psicológica Promoção da autoestima e do desenvolvimento de capacidades Pessoais 

e profissionais. 

Social Oferta de benefícios sociais obrigatórios e espontâneos e criação de 

oportunidades de lazer, esportes e cultura. 

Organizacional Valorização da imagem corporativa, da estrutura organizacional, dos 

produtos e serviços e do relacionamento da empresa com os empregados. 

 

QUADRO 1 – Dimensões do Modelo Biopsicossocial e Organizacional (BPSO-96) (Fonte: Limongi-França,  

2001) 

O conceito de QVT empregado no estudo em tela baseia-se na definição adotada por 

Ferreira (2012a). Para esse autor, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) engloba duas 

perspectivas interdependentes:  

Sob a ótica das organizações, a QVT é um preceito de gestão organizacional que se 

expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas no âmbito das condições 

da organização e das relações socioprofissionais de trabalho que visa a promoção do 

bem-estar individual e coletivo, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o 

exercício da cidadania organizacional nos ambientes de trabalho (FERREIRA, 

2012a, p. 172). 
 

Sob a ótica dos trabalhadores, ela se expressa por meio das representações globais 

(contexto organizacional) e específicas (situações de trabalho) que estes constroem, 

indicando o predomínio de experiências de bem-estar no trabalho, de 

reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional 

e de respeito às características individuais (FERREIRA, 2012a, p. 172). 

 

Ainda segundo Ferreira (2012a), a QVT deve englobar os diversos olhares da 

diversidade de integrantes do coletivo de trabalhadores: dirigentes, gestores, técnicos, 

trabalhadores de nível médio, estagiários. Ao se tratar do setor público, esse coletivo deve 

contemplar, ainda, os trabalhadores terceirizados e os prestadores de serviços que atuam nas 

repartições públicas, que representam um número expressivo de trabalhadores na organização. 

Ou seja, para esse autor, todos os que, com o seu trabalho, contribuem para o funcionamento 

da organização são personagens importantes no diagnóstico de QVT.  
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A promoção de ações e/ou programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem 

se tornando a maneira pela qual é possível se desenvolver e manter a motivação e o 

comprometimento dos trabalhadores, resultando em inúmeros benefícios. Entretanto, 

atualmente, muitas empresas têm buscado incorporar programas padronizados de QVT de 

forma imediatista, sem planejamento estratégico e os devidos investimentos. Dessa forma 

obtêm resultados contrários aos esperados. Para obter sucesso nessa empreitada, cada 

programa deve ter um direcionamento, uma vez que cada empresa tem a sua especificidade. A 

QVT deve contemplar, ainda, a cultura organizacional. Dessa forma, deve-se haver um 

diagnóstico dos problemas e limitações das atividades ocupacionais, assim como dos recursos 

físicos e humanos para, diante disto, ser possível o planejamento e execução das ações a 

serem implementadas (ALVES, 2011).  

Pesquisas como as realizadas por Ferreira, Alves e Tostes (2009) nos três poderes do 

serviço público federal brasileiro, e por Ferreira et al. (2011), que teve como objeto de estudo 

40 sites de empresas brasileiras que atuavam no campo da Qualidade de Vida no Trabalho, 

identificaram que as ações de QVT implementadas nessas organizações eram de caráter 

dominantemente assistencialista
2
 e do tipo antiestresse. Ferreira et al. (2011) designou, 

metaforicamente,  a natureza dessas atividades de QVT como “ofurô corporativo”, em face de 

sua natureza paliativa como promotor sustentável de bem-estar no trabalho. Nas duas 

pesquisas mencionadas, a abordagem hegemônica de QVT coloca em evidência a sua 

natureza assistencialista e o seu caráter de “restauração corpo-mente”, que possuem como 

missão principal alavancar a produtividade e incrementar a resistência dos trabalhadores. Os 

estudos demonstram que, nessas organizações, o foco das ações de QVT é o indivíduo, 

fornecendo a ele apoio para lidar com os problemas que nascem do contexto de trabalho. A 

perspectiva encontrada é fazer a gestão do estresse, de seus efeitos, e não agir nas causas que 

estão na origem dos agravos à saúde dos trabalhadores. 

O modelo de QVT encontrado nas duas pesquisas citadas é o que usualmente 

encontramos nas organizações. Portanto, faz-se necessário apresentar a seguir as principais 

características deste modelo, que é mencionado por Ferreira (2011) como Modelo 

Hegemônico de Qualidade de Vida no Trabalho ou Modelo Assistencialista. 

                                                             
2  A abordagem hegemônica de QVT, que possui foco assistencialista, pois se apoia em atividades 

compensatórias e do tipo antiestresse na busca de maior produtividade, possui as seguintes características: 

a. O indivíduo é a variável de ajuste organizacional. A ênfase é aumentar a sua resiliência para enfrentar 

as fontes de fadiga e de desgaste no trabalho. 

b. A QVT é responsabilidade individual, cada trabalhador tem a obrigação de, sozinho, alcançá-la e 

preservá-la. 

c. Alavancar positivamente a relação custo-benefício, visando o aumento da produtividade e a melhoria da 

qualidade de produtos e serviços (FERREIRA, 2012a). 
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2.2.3 Modelo Assistencialista das Organizações 

 

O caráter assistencialista e o enfoque no indivíduo como variável de ajuste aparecem, 

inconfundivelmente, em diversas práticas de QVT realizadas nas organizações. Nessas, os 

programas de QVT têm sido, fundamentalmente, sinônimo de atividades antiestresse, que 

buscam aumentar a resistência física e psicológica dos trabalhadores. Nesse tipo de programa 

não se consideram, entretanto, as mazelas oriundas de fatores do próprio contexto de trabalho, 

como relações socioprofissionais conflituosas (FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009; 

FERREIRA, 2011).  

No QUADRO 2 encontra-se um resumo desse modelo: 

 

Foco da QVT Assistencialista 
 

 

O indivíduo é a variável de ajuste organizacional. A ênfase é aumentar a sua 

resiliência para enfrentar as fontes de fadiga e de desgaste no trabalho. 
 

A QVT é responsabilidade individual, cada trabalhador tem a obrigação de, 

sozinho, alcançá-la e preservá-la. 
 

Alavancar positivamente a relação custo-benefício, visando o aumento da 

produtividade e a melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

            

 QUADRO 2 – Apresentação sintética da abordagem Assistencialista (Fonte: FERREIRA, 2012a, p. 30) 

 

A abordagem assistencialista, que pode ser denominada também de “restauração 

corpo-mente”, possui dois eixos marcantes: um com foco na produtividade da organização e 

outro, no indivíduo (FERREIRA, 2012a). No QUADRO 3, os eixos são elucidados citando as 

palavras de Ferreira (2012a): 

 

Eixo 1 – Foco na produtividade da organização 

 

Eixo 2 – Foco no indivíduo 

 

É expresso por uma abundância de referências (com 

inequívocos traços de antropomorfização) do tipo 

“saúde corporativa”, “bem-estar organizacional”, 

“saúde organizacional”, “necessidades da empresa”, 

“otimizar custos”, “maximizar resultados”, 

“rendimentos dos colaboradores”. 

 

Manifesta-se pela ênfase na ajuda/apoio/suporte para 

gerir as consequências negativas que nascem dos 

contextos de trabalho nos quais o trabalhadores estão 

inseridos, tais como “gestão do stress”, “cuidando da 

saúde emocional”, “cartografia astral”, “espaços 

antiestresse”, “imersão em atividades culturais e de 

lazer”. 

 

QUADRO 3 – Eixos que marcam a abordagem assistencialista (Fonte: FERREIRA, 2012a, p. 93) 

 

Para Ferreira (2012a), os pilares dessa concepção dominante de QVT nas empresas 

são: foco no indivíduo, caráter assistencialista e ênfase na produção, que serão explicados 

com as palavras do próprio autor: 
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Foco no indivíduo - O trabalhador é o responsável pela sua QVT e, portanto, as 

fontes concretas da fadiga permanecem intocáveis. Ele é a variável de ajuste, 

devendo se adaptar ao ambiente organizacional hostil. Nessa perspectiva, as 

atividades visam, de forma implícita, a aumentar a sua resistência às adversidades 

organizacionais. Nesse enfoque, o trabalhador personifica o paradigma da 

flexibilidade (FERREIRA, 2012a, p. 97). 

 

Caráter assistencialista - As atividades que compõem os programas de QVT, ainda 

que em geral importantes e válidas em si mesmas, mas estão em nítido descompasso 

com o contexto de trabalho e seus problemas. Nesse caso, elas desempenham uma 

função de natureza compensatória do desgaste vivenciado pelos trabalhadores e 
pretendem ter um papel "curativo" dos males do trabalho [...] (FERREIRA, 2012a, 

p. 97). 

 

Ênfase na produtividade - As atividades de QVT buscam, de fato, assegurar os 

índices prescritos de produtividade, devendo as metas ser alcançadas a qualquer 

custo. A relação custo-benefício deve ser amplamente favorável em face da 

competitividade globalizada. Neste cenário, os modelos de gestão do trabalho são 

objetos inquestionáveis, temas tabus nas organizações. A produtividade, nesta ótica, 

se descola de sua dimensão saudável e torna-se um produtivismo exacerbado 

(FERREIRA, 2012a, p. 97-98).  

 

Talvez algumas das queixas referidas por gestores e dirigentes, como o fato de que 

no início dos programas de QVT a participação dos trabalhadores era grande, mas que com o 

passar do tempo o grau de adesão decresce significativamente, sejam explicadas pela 

implantação de um modelo assistencialista de QVT (FERREIRA, 2012a). 

Este modelo assistencialista de QVT acaba sendo estressante e gerador de tensões. 

Pode ser considerado como dar a “pílula QVT” como remédio para a restauração do corpo e 

da mente. Os programas e práticas de QVT, nessa visão, caracterizam formas de dominação 

própria do capitalismo moderno em que a maximização da produtividade permanece como 

um objetivo central, mas não revelado. Essas práticas esfacelam o caráter coletivo do 

trabalho, colocando a ênfase no indivíduo e em práticas “coletivas”, na medida em que 

deslocam os problemas organizacionais para outras esferas. Diferentemente da proposta 

preventiva de QVT, essa abordagem traz um caráter eminentemente paliativo, pois os 

diferentes elementos do trabalho que impactam sobre os trabalhadores na realização das suas 

atividades e suas reais necessidades são desconsiderados (FERREIRA et al., 2011). 

Os programas de qualidade de vida no trabalho devem ser idealizados não somente 

com enfoque nas atividades físicas, culturais e de lazer, mas também e, sobretudo, devem 

enfatizar as causas principais do mal-estar dos trabalhadores para que surtam os efeitos 

necessários à melhoria da qualidade de vida do trabalhador dentro das organizações. Os 

PQVTs devem estar em sintonia com uma concepção compartilhada e negociada de gestão do 

trabalho. Esse enfoque de gestão deve valorizar os trabalhadores como principais 

protagonistas dos resultados; promover o reconhecimento individual e coletivo; estimular a 
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criatividade e a autonomia na execução de tarefas; possibilitar o desenvolvimento pessoal e 

coletivo com base na cooperação intra e intergrupal; e participação efetiva, principalmente, 

nas decisões que afetam o bem-estar individual e coletivo (FERREIRA, 2011). A junção 

desses elementos é indispensável para a satisfação no trabalho. Segundo Davis e Newstrom 

(2004), a satisfação no trabalho é um elemento que representa uma parcela da satisfação da 

vida do indivíduo, influenciando também no sentimento de satisfação global com a vida de 

uma pessoa. Ou seja, o trabalho é vital para o ser humano. Torná-lo mais participativo, 

utilizando potencialidades e talentos, dar-lhes condições de trabalho adequadas, resultará no 

aumento da saúde mental e física dos trabalhadores. Assim, um programa de QVT deve 

atingir os diversos níveis da complexidade humana (MORETTI; TREICHEL, 2003). 

Apesar de atualmente se falar muito sobre a importância dos PQVTs e de sua 

implantação nas organizações, Ferreira (2012a) afirma que a maior parte dos PQVTs, e dos 

enfoques teóricos nos quais eles se apoiam, expressa novas estratégias de “sedução” gerencial 

idealizados com a prerrogativa de manter a tão desejada produtividade, o que também 

ajudaria a explicar a grande evasão que existe nas atividades dos programas. Ou seja, ele 

assegura que o foco principal da maioria desses programas está no aumento da produtividade 

das organizações e não nos indivíduos, o que de certa forma poderia ajudar explicar a 

desistência dos trabalhadores em participar das atividades propostas para melhorar a 

qualidade de vida no âmbito laboral. Faz-se necessário, então, diferenciar esses dois tipos de 

programa: com foco na lucratividade e com foco no trabalhador e, uma das formas de realizar 

essa diferenciação entre o que é bom e o que é ruim em termos de QVT para os trabalhadores 

dá-se por meio de avaliações das ações de QVT oferecidas pelas organizações. Portanto, será 

realizada uma breve abordagem sobre esse tema na próxima seção. 

 

2.2.4 Avaliação das ações de QVT 

 

Para Arellano (2008, p. 21), “a avaliação das ações de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) representa uma ferramenta importante, pois os resultados obtidos são 

fundamentais para a consolidação e sustentação dos programas desenvolvidos”, sendo 

necessário, entretanto, obter-se um modelo de avaliação que integre todas as áreas da 

organização, devendo ser fortemente relacionado com as estratégias de recursos humanos e 

com as estratégias organizacionais. Qualquer que seja a ação realizada dentro de uma 

organização, o seu planejamento deve ser produzido levando-se em consideração o 

conhecimento prévio da cultura da organização em questão. 
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Shinyashiki (1995) apresentou vários estudos e artigos que identificam a influência 

da cultura organizacional no desempenho da organização, o que suscitou destaque sobre o 

tema. O autor destaca que no processo de mudança da cultura, o conceito de socialização 

torna-se cada vez mais importante para que o administrador planeje ações que podem ser 

executadas a nível de políticas de recursos humanos a fim de manter ou desencadear um 

processo de mudança. Contudo, o mesmo reconhece que o processo de socialização é 

complexo, existindo várias barreiras que dificultam a identificação dos pressupostos básicos 

que sofrem influência da socialização ocorrida na empresa. Ele enfatiza, ainda, que o processo 

de planejamento de mudanças precisa ser mediado pela cultura organizacional. 

Para esse autor, cultura pode ser conceituada como a energia social responsável por 

mover a organização. Não levar em consideração a cultura de uma organização é admitir que 

os documentos organizacionais, estratégias, estruturas e sistemas de recompensa são 

suficientes para conduzir o comportamento humano dentro de uma organização. Entretanto, o 

que realmente guia o comportamento dos funcionários de uma organização são as qualidades 

culturais dos significados compartilhados, que são os pressupostos não visíveis e as regras não 

escritas em documentos formais (SHINYASHIKI, 1995). 

Complementando essa informação, Arellano (2008) afirma que a partir do momento 

em que existe uma identificação dos valores pessoais do funcionário com os valores da 

organização, consequentemente há um sentimento de sucesso e realização pessoal, o que 

acarreta maior comprometimento e prazer na execução das atividades laborais, sendo as 

atividades realizadas com menor pressão e estresse, elementos estes que contribuem 

diretamente com a existência dos impactos negativos do trabalho, relacionando-se, portanto, 

diretamente à piora da qualidade de vida no trabalho. Dessa forma, os programas de qualidade 

de vida no trabalho devem ser desenvolvidos levando-se em consideração as questões 

relacionadas à cultura e ao clima organizacional. 

As ações de QVT, segundo Ferreira (2011), podem ocorrer na manutenção da cultura 

existente, avigorando-se valores, crenças e mitos da organização; ou amparando-se na 

mudança da cultura existente, como uma forma de revigorar as organizações. Porém, para que 

sejam operadas mudanças na cultura organizacional, quaisquer que sejam os instrumentos e 

agentes de intervenções, eles inegavelmente sempre dependerão do apoio e legitimação que 

lhes é concedida e do envolvimento dos sujeitos que detém o poder. O apoio e envolvimento 

das lideranças às ações de QVT são fundamentais para se atingir os objetivos propostos. Ou 

seja, os líderes e gestores podem tanto ser agentes facilitadores como dificultadores para 

qualquer tentativa de implantação de novas ações (BERTERO, 1996). 
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Para que a implantação de um PQVT seja bem sucedida, além da necessidade de 

realizar avaliação da cultura e do clima organizacional, é necessário, ainda, haver um cuidado 

estratégico com a comunicação organizacional, que é um elemento essencial para estimular e 

consolidar uma cultura de QVT, sendo responsável por difundir valores, crenças e ideias com 

foco no bem-estar individual e coletivo. A comunicação organizacional é, sobretudo, capaz de 

catalisar e socializar as práticas bem sucedidas e estimular reflexões coletivas acerca de 

problemas do dia a dia das organizações e que acabam por comprometer a QVT dos seus 

trabalhadores (FERREIRA, 2011). 

Quanto ao modelo de avaliação integrado com todas as áreas da organização 

proposto por ARELLANO (2008), para esclarecê-lo melhor, será descrita a pesquisa realizada 

por este autor sobre avaliação dos programas de QVT. A população do estudo foi composta 

por 27 organizações contempladas com o prêmio anual da Associação Brasileira de Qualidade 

de Vida (ABQV), ganhadoras do prêmio nos anos de 1996 a 2006. 

 
O Prêmio Nacional de QV da ABQV tem por objetivo estimular o desenvolvimento 

e a implantação de programas de QV nas instituições, premiando organizações que 

realizam ações específicas e inovadoras neste âmbito de atuação e que tenham êxito 

na melhoria da QV de seus colaboradores (ARELLANO, 2008, p. 60). 

 

O autor analisou as ações praticadas pelas organizações pesquisadas com o objetivo 

de responder às seguintes questões: “Os programas de QVT são avaliados na sua maioria?” e 

“Os resultados obtidos da avaliação dos programas resultam em indicadores empresariais que 

dão sustentabilidade a eles?” 

Das 27 organizações pesquisadas, 88% avaliam os seus programas de QVT, 4% não 

avaliam e 8% não responderam à questão. Os instrumentos citados para avaliação dos 

programas de QVT foram os seguintes: • Questionário de avaliação médica; • Adesão dos 

funcionários; • Indicadores de status de saúde; • Índice de absenteísmo; • Índice de 

Capacidade para o Trabalho; • IPAQ (questionário internacional de atividade física); • 

Pesquisa de cultura e clima organizacional; • Pesquisa de Estilo de Vida; • Pesquisa de 

satisfação; • Questionário específico para alimentação; • Questionário específico para saúde; • 

Questionário específico para sedentarismo; • Questionário específico para sexualidade; • 

Questionário específico para tabagismo; • Questionário de avaliação de estresse; • WHOQOL 

(World Health Organization Quality of Life Assesment); • WPAI-GH (Work Productivity ans 

Activity Impairment – General Health). 

A Pesquisa de Satisfação, por ser um instrumento de análise de reação imediata ao 

evento realizado e um norteador para melhorias e aperfeiçoamentos, apresentou-se 
como o mais citado. Da mesma forma, os Indicadores de saúde também 

apresentaram destaque na citação, por ser a Gestão da Saúde uma área bastante 
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estruturada nas ações de QVT, possivelmente como conseqüência das obrigações 

legais que incidem na área de medicina do trabalho (ARELLANO, 2008, p. 89). 

 

Em sua pesquisa o autor encontrou algumas lacunas, como por exemplo: as ações de 

QVT oferecidas pelas empresas estudadas não mostrarem preocupação com os distúrbios de 

fundo psiquiátrico e nem com as condições do trabalho. Portanto, como contribuição do seu 

estudo, o autor, sugere um modelo de avaliação de qualidade de vida no trabalho, que 

contemple três dimensões específicas: a do indivíduo, a da organização e a da interação entre 

indivíduo e organização. 

“A dimensão voltada para o indivíduo, contempla mais especificamente ações 

voltadas para a saúde e bem-estar (wellness) de cada pessoa da organização”. Já “a dimensão 

voltada para a organização, refere-se aos resultados organizacionais decorrentes das ações 

realizadas individualmente, dentro dos programas de qualidade de vida no trabalho”. E, 

finalmente, “a dimensão Individual versus Organizacional refere-se à incorporação do 

conceito de QVT em todas as práticas de Recursos Humanos”. Com essa última dimensão, 

objetiva-se contemplar dados relevantes para a QVT, “como remuneração compatível, 

desenvolvimento e aproveitamento das habilidades e competência individuais, estilo de 

liderança e condições seguras e adequadas de trabalho”(ARELLANO, 2008, p. 104). Esse 

modelo proposto por Arellano (2008), representado na figura 1, visa agregar o conceito de 

QV a todas as práticas organizacionais, produzindo uma relação de equilíbrio na qual os dois 

lados, empregado e organização, possam ter suas expectativas contempladas. 

 

FIGURA 1 – Modelo de Avaliação Integrada de Qualidade de Vida no Trabalho (Fonte: 

ARELLANO, 2008, p. 105) 
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Após essas considerações a respeito da temática da QVT e sobre as abordagens 

teóricas mais difundidas sobre este tema, será apresentada com mais detalhes a abordagem 

teórica de embasamento do presente estudo, a Ergonomia e a Ergonomia da Atividade 

Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

2.3 ERGONOMIA  

 

2.3.1 Conceito  

 

A palavra ergonomia é composta pelas palavras gregas ergon (trabalho) e nomos 

(leis e regras). Esse verbete é um neologismo criado pelo cientista polonês Wojciech 

Jastrzebowski em 1857 e utilizado na obra “Ensaios de Ergonomia ou Ciência do Trabalho” e 

que passou a ser oficialmente empregado em 1949 a partir da fundação da Ergonomic 

Research Society, na Inglaterra (LAVILLE, 1977). 

Segundo Couto (1995, p. 56), a ergonomia refere-se a “um conjunto de ciências e 

tecnologias que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu 

trabalho, basicamente procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser 

humano”. Complementando esse conceito, Araujo (2007, p. 23) afirma que “paralelamente ao 

campo do conhecimento teórico, a ergonomia adquire natureza aplicada ao adaptar os postos 

de trabalho aos trabalhadores, através do estudo de fatores individuais humanos, ambientais, 

organizacionais e do estresse do trabalho”. 

Em agosto de 2000, a International Ergonomics Association (IEA – Associação 

Internacional de Ergonomia) divulgou a definição de ergonomia que vem sendo adotada 

atualmente: 

A Ergonomia (ou fatores humanos) é disciplina científica que visa a compreensão 

fundamental das interações entre os seres humanos e os outros componentes de um 

sistema, e a profissão que aplica princípios teóricos, dados e métodos com o objetivo 

de otimizar o bem-estar das pessoas e o desempenho global dos sistemas (FALZON, 

2007, p. 5). 

 

As reflexões sobre ergonomia aludidas no texto e que embasam esse estudo apoiam-

se, fundamentalmente, na abordagem franco-belga da ergonomia (WISNER, 1994), a 

denominada ergonomia da atividade (MONTMOLLIN, 1995), que segundo Ferreira (2012a) é 

uma abordagem científica antropocêntrica que se baseia em conhecimentos interdisciplinares 

das ciências humanas e da saúde, visando tanto associar os produtos e as tecnologias às 

características e necessidades dos clientes, como humanizar o contexto socioeconômico de 
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trabalho, adaptando-o aos objetivos individuais e coletivos, quanto às exigências das tarefas e 

das situações de trabalho. 

Essa abordagem, que surgiu na França e Bélgica simultaneamente, é fortemente 

marcada pela preocupação social de pesquisadores que habitavam o mundo acadêmico na 

Europa no século XX. Desde o seu início, a ergonomia da atividade esteve articulada com os 

movimentos dos trabalhadores, visando transformar as situações de trabalho e, 

consequentemente, atender às demandas sindicais na perspectiva de promover a melhoria das 

condições de trabalho e garantir a saúde dos trabalhadores. Essa jovem ciência sugeria uma 

inversão no paradigma taylorista vigente à época, o “one best way”: ela propunha que ao 

invés de o homem ter de adaptar-se ao trabalho, o trabalho é que tinha que se amoldar ao 

trabalhador, visando dessa forma minimizar os efeitos nocivos produzidos pelo trabalho 

(FERREIRA, 2008). 

Ainda segundo esse autor, a ergonomia da atividade possui características que, se 

ampliadas, podem credenciá-la para o enfrentamento da temática qualidade de vida no 

trabalho no sentido amplo e preventivo dessa noção.  

 

2.3.2 Objetivos da Ergonomia 

 

A ergonomia tem um papel fundamental na melhoria do bem-estar dos trabalhadores 

e na produtividade, podendo favorecer verdadeiramente a qualidade de vida no trabalho. 

Como aponta Noulin (2002), a ergonomia tem o objetivo de contribuir na concepção ou na 

evolução das situações relacionadas ao trabalho, não apenas acerca dos aspectos materiais, 

mas, sobretudo, acerca das dimensões sociais e organizacionais, visando que o trabalho seja 

executado com o máximo de conforto, satisfação e eficácia, devendo ser respeitada a saúde e 

a segurança dos trabalhadores. 

Conforme Ferreira (2008), a ergonomia possui o papel de compreender os problemas 

(contradições) que dificultam a interação dos trabalhadores com o ambiente laboral e possui a 

perspectiva de promover o bem-estar dos trabalhadores, assim como atingir os objetivos 

organizacionais. Portanto, o objetivo da ergonomia pode ser interpretado como a busca 

também por qualidade de vida no trabalho. 

Santos e Ferreira (2014) argumentam que o principal desígnio da ergonomia da 

atividade é compreender os indicadores críticos que existem no contexto do trabalho, com a 

finalidade de transformá-los, de forma a ir ao encontro das necessidades e objetivos dos atores 

envolvidos nessa conjuntura, ou seja, trabalhadores, gestores, usuários e consumidores.  
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A ergonomia possui, ainda, o objetivo de transformar o trabalho, adaptando-o às 

características e variabilidade do homem e do processo produtivo. Ou seja, para a ergonomia, 

a variável de ajuste é o trabalho e não o indivíduo (ABRAHÃO et al., 2009).  

 

2.3.3 Pressupostos 

 

Para que a abordagem metodológica da Ergonomia da Atividade obtenha êxito é 

necessário que sejam respeitados alguns pressupostos básicos que delineiam seu perfil e sua 

identidade no campo da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1997), ou seja, as ações em ergonomia 

são norteadas pelos seguintes pressupostos: interdisciplinaridade, análise das situações reais e 

envolvimento dos sujeitos. Segundo Abrahão et al. (2009), o pressuposto da 

interdisciplinaridade resulta da importância de se analisar o fenômeno do trabalho humano de 

diferentes perspectivas. Para esses autores, na ação ergonômica, a observação sistemática das 

situações reais de trabalho é um requisito indispensável. 

Quando consideramos a necessidade de análise das situações reais de trabalho, outra 

questão se coloca: a importância do envolvimento dos trabalhadores no processo de 

análise, de recomendações e de concepção de soluções. Uma ação ergonômica é, em 

última análise, um processo de construção coletiva entre a equipe de ergonomistas e 
o corpo de atores envolvidos. Ela fornece elementos para transformar as situações de 

trabalho e para produzir conhecimentos, por meio da explicitação dos mecanismos 

pelos quais o ser humano consegue atingir os objetivos da produção (ABRAHÃO et 

al., p. 39). 

 

A análise ergonômica deve considerar que a atividade se constitui não só pela 

variação das situações de trabalho, mas também pela variabilidade das pessoas que o 

executam, pois cada trabalhador é único e traz consigo suas experiências, representações e 

estratégias, e as utiliza na regulagem do processo de produção (idem). 

Além desses pressupostos, a variabilidade, para a ergonomia, também se configura 

como um pressuposto, tanto a variabilidade que se refere aos seres humanos quanto a 

relacionada ao processo produtivo. Por mais homogênea que seja a equipe de trabalho, sempre 

haverá características que irão conferir variabilidade ao ambiente, aos insumos e, 

consequentemente, ao produto. Quanto à variabilidade humana, pode-se afirmar que o homem 

possui características orgânicas e limitações que influenciam a forma pela qual compreendem 

o mundo e agem sobre ele. As vivências e experiências, dentro e fora do âmbito laboral, 

modificam as estratégias adotadas e as ações futuras. Essa variabilidade é concebida como 

variabilidade intraindividual, que é influenciada pelas alterações fisiológicas do ser humano, 

como envelhecimento, adoecimento, ciclos circadianos, ciclo menstrual. Além da 

variabilidade individual existe também a interindividual, visto que as pessoas, na situação de 
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trabalho, geralmente não trabalham sozinhas, sendo o ambiente laboral compartilhado com 

outros indivíduos, que possuem características, experiências e fazeres diferentes. Portanto, 

planejar uma situação de trabalho considerando que os trabalhadores se comportam sempre da 

mesma forma poderá acarretar, em médio e longo prazo, prejuízos ao trabalhador e à 

organização (ABRAHÃO et al., 2009). 

Segundo Ferreira (2011), a abordagem da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

origina-se de uma demanda concreta, também denominada situação-problema, que pode ser 

posta por diferentes interlocutores, como diretores, sindicalistas, trabalhadores etc., os quais, 

por sua vez, buscam eliminar ou minimizar indicadores críticos existentes (avaliação) nas 

organizações ou projetar novas situações de trabalho e/ou uso de produtos e tecnologias 

(concepção). A queixa inicial, normalmente, é a ponta do iceberg e requer um trabalho 

analítico visando o recorte de um problema concreto de investigação.  

Conforme a AET, para a resolução da situação-problema, é primordial a participação 

dos trabalhadores e demais atores organizacionais envolvidos, seja direta ou indiretamente. 

Essa participação deve ser voluntária, e não imposta pela hierarquia; efetiva, e não 

necessariamente formal; e deve ainda ser global, ou seja, deve ocorrer em todas as etapas da 

AET e não residual, apenas em certas situações. Esses são os elementos necessários para 

transformar os produtos da AET em resultados de um processo de coprodução (idem). 

Além dos elementos citados, Ferreira (2011) prega ainda que o acesso às 

informações, norteado por regras deontológicas que permitem compreender as causas da 

situação-problema, constitui uma condição fundamental para o êxito e o desenvolvimento da 

própria AET, principalmente a possibilidade concreta de coleta de dados empíricos nas 

situações reais de trabalho. Ainda segundo esse autor, para que sejam compreendidas as 

diferenças e singularidades que existem entre as pessoas nas situações de trabalho analisadas, 

principalmente suas estratégias operatórias de trabalho, é necessário existir variabilidade intra 

e interindividual. Assim como a variabilidade intra e interindividual são fundamentais nesse 

processo de investigação, “a variabilidade dos contextos de produção de bens e serviços, 

principalmente as especificidades organizacionais, é essencial para se compreender os fatores 

que influenciam, interferem, obstaculizam e (ou) facilitam a conduta dos trabalhadores” 

(FERREIRA, 2011, p. 15). 

A atividade real, concreta, ou o que faz cada trabalhador e como faz em cada 

situação de trabalho, constitui a dimensão analítica central da Ergonomia (daí a 
denominação Ergonomia da Atividade), pois ela integra, numa dada situação, a 

diversidade de fatores que deve ser considerada pelo trabalhador para bem executar 

o trabalho prescrito. Ou seja, a evolução de estado pessoal (desgaste), as condições 

disponibilizadas de trabalho (materiais, suporte), as variações da situação (fluxo do 
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produto, de clientes, funcionamento dos equipamentos), as interações sociais de 

trabalho (colegas, chefias, clientes ou usuários) e a atividade assumem, portanto, na 

AET, um lugar epistemológico nuclear mais importante na análise (FERREIRA, 

2011, p. 15). 

 

A abordagem de QVT de viés preventivo mantêm compatibilidade com esses 

pressupostos da AET, tendo-se em vista que, entre outros motivos, atuar nas causas efetivas 

do mal-estar no trabalho constitui uma tarefa complexa, para a qual o engajamento voluntário 

dos participantes é um processo a ser construído (FERREIRA, 2011).  

 

2.3.4 Conceitos básicos 

 

A ergonomia trabalha com os conceitos de trabalho prescrito, trabalho real, tarefa, 

atividade, carga de trabalho e organização do trabalho. Primeiramente, para que seja 

totalmente compreensível o significado da expressão ergonomia da atividade é necessário 

entender a diferença que existe entre o trabalho prescrito ( tarefa) e o trabalho real ( atividade) 

(NEIVA, 2012). 

O trabalho prescrito representa “o que se deve fazer, o que é prescrito pela 

organização [...] e se define por um objetivo e pelas condições de sua realização”. Já o 

trabalho real representa “o que é feito, o que o sujeito mobiliza para efetuar a tarefa e é 

finalizada pelo objetivo que o sujeito fixa para si, a partir do objetivo da tarefa” (FALZON, 

2007, p. 9). 

A tarefa, segundo Abrahão et al. (2009), em seu sentido clássico, é percebida como 

um conjunto de prescrições com relação àquilo que o trabalhador tem obrigação de realizar, 

seguindo normas e padrões de quantidade/qualidade determinados e por meio de ferramentas 

específicas. A tarefa, além disso, compreende as condições de trabalho, pois elas influenciam 

as possibilidades de ação. Portanto, a tarefa não é o trabalho, e sim o que é prescrito pela 

organização ao trabalhador. “O conceito de tarefa está ligado à necessidade de estabelecer 

métodos de gestão exteriores ao trabalhador envolvido, impõe um modo de funcionamento do 

trabalhador em relação ao tempo” (idem, p. 50). Esse conceito de tarefa, entretanto, evoluiu, 

havendo a incorporação da concepção de variabilidade que existe entre os trabalhadores, 

passando não mais a tentar prescrever tudo para tudo controlar. Nesse entendimento mais 

moderno da tarefa há um espaço significativo para o imprevisto. 

Para a ergonomia da atividade, o trabalhador quase nunca realiza estritamente a 

tarefa que foi prescrita, exatamente da forma como foi prescrita. Portanto, para que sejam 

propostas as condições mais adequadas possíveis com a finalidade de melhorar o bem-estar do 
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trabalhador, no que diz respeito às mazelas ocupacionais existentes, é necessário realizar 

análises in loco por meio de observações e de discussões com os trabalhadores para melhor 

compreender o trabalho com o desígnio de se verificar o trabalho real desempenhado pelos 

funcionários (NEIVA, 2012; NOULIN, 2002). Ou seja, é essencial compreender o trabalho 

real para haver a construção de um diagnóstico e a proposição de transformações da situação 

vivenciada. 

Além disso, Noulin afirma que: 

A ação ergonômica tem como objetivo não somente responder ao problema exposto 

na demanda inicial, mas também, instaurar um processo organizacional que deve se 

prolongar além da intervenção propriamente dita. Trata-se de favorecer o 

desenvolvimento da capacidade dos atores envolvidos de dominar a necessária e 

constante evolução das situações de trabalho (NOULIN, 2002, p. 29). 

 

O diagnóstico realizado in loco com consequente proposição das melhorias 

necessárias, portanto, é apenas o primeiro passo para uma transformação mais global, que 

poderá ser alcançada com a realização de modificações de estratégias políticas e de processos 

institucionais. 

O conceito de atividade, conforme Abrahão et al. (2009), pode ser apreendido sob as 

perspectivas do trabalhador que realiza suas funções laborais tomando-se por base os 

objetivos definidos na tarefa ou redefinidos de acordo com o trabalho real; e sob as do 

trabalhador que se utiliza de si para atingir os objetivos, sendo essa uma dimensão que 

contempla todo o corpo humano, nos seus mais diferentes aspectos (o funcionamento 

muscular e dos sistemas nervoso, central e periférico, a produção e troca de energia), para 

agir. Ou seja, essa dimensão contempla aspectos conscientes e inconscientes do 

funcionamento mental, podendo as ações desta serem avaliadas por meio de comportamentos 

observáveis, como a fala, os gestos, os movimentos. “A dimensão psíquica do trabalho, as 

relações de prazer e sofrimento funcionam como moduladores do funcionamento orgânico e 

como um dos aspectos do uso de si para realizar ações” (idem, p. 53). E, por fim, “a atividade 

pode ser analisada também a partir das estratégias operatórias adotadas pelo trabalhador para 

cumprir as metas com as condições fornecidas” (ibidem, p. 53). Para esses autores, o 

desempenho da atividade na situação de trabalho acarreta diversas mudanças no indivíduo, 

que podem ter reflexo em diferentes aspectos de sua vida, na saúde, na sua relação 

interpessoal e na sua própria relação com o trabalho. Essas transformações decorrem, dentre 

outros fatores, do desgaste produzido pelo trabalho, assim como das competências 

estabelecidas por meio das experiências adquiridas. 
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A atividade de trabalho se constitui como um processo de regulação em que o 

indivíduo modifica e é modificado constantemente pelo trabalho. Assim, a atividade assume 

um papel fundamental na situação de trabalho, pois a partir da realização das tarefas, ela une 

as prescrições e os constrangimentos às características e aos conhecimentos dos trabalhadores. 

Os trabalhadores, por sua vez, modificam o sistema a partir de sua atividade, porém 

respeitando limites impostos pela organização. Sendo assim, a atividade é uma síntese dos 

diferentes aspectos que a determinam, quais sejam: trabalho, desempenho, competências, 

meios de trabalho, saúde e o próprio homem que executa a atividade (NEIVA, 2012; 

ABRAHÃO et al., 2009). Segundo Neiva (2012), a atividade produz tanto resultados em 

termos de produção, que podem ser quantitativos e/ou qualitativos, bem como em termos de 

consequências para o trabalhador, que podem ser negativas (modificação da saúde física, 

psíquica ou social) ou positivas (novos conhecimentos, qualificação e experiência 

enriquecidas). 

Quanto à carga de trabalho, Abrahão et al. (2009) afirmam que ela possui um dos 

conceitos mais tradicionais da ergonomia. Apesar de ser muito difundido, este conceito é 

bastante problemático, pois remete a uma ideia de medição do trabalho. Na literatura, há 

citações à carga física, carga mental ou cognitiva e à carga psíquica. Entretanto, ao contrário 

do que é almejado, todas as tentativas de medir a carga decorrem em imprecisões. Estes 

autores propõem utilizar esse conceito de forma mais simbólica, sem um atributo de medida.  

Um investimento solicitado ao sujeito para realizar e adaptar-se às transformações 

exige superação de uma organização do trabalho apoiada no determinismo 

tecnológico e nos modelos gerenciais “modernizadores”. Este fazer é o determinante 

da carga de trabalho (ABRAHÃO et al., 2009, p. 66). 

 

Em muitas situações, ao referir-se à carga de trabalho, tem-se a ideia de excesso, 

sobrecarga, que provoca efeitos negativos no próprio trabalhador e no trabalho. Essa alusão 

remete à necessidade de repensar as tarefas e a organização do trabalho para evitar 

consequências negativas à saúde, os insucessos na ação, os problemas de qualidade, perda de 

produtividade (idem). 

Ferreira (2006) fez uma releitura do conceito de carga de trabalho, introduzindo  o 

conceito de Custo Humano do Trabalho (CHT), que expressa o que deve ser gasto pelos 

trabalhadores, tanto individualmente como coletivamente, nas esferas física, cognitiva e 

afetiva com a finalidade de emitir respostas às exigências de tarefas, quer sejam elas formais 

ou informais, impostas nas situações de trabalho. O CHT abrange as propriedades humanas 

do pensar, do agir e do sentir. 
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A atividade do sujeito em situação de trabalho é um processo permanente de 

regulação que visa responder adequadamente aos objetivos das tarefas, às múltiplas 

determinações do contexto de trabalho (situacionais, físicas, materiais, 

instrumentais, organizacionais, sociais), e à avaliação que o sujeito faz de seu estado 

interno; e o prazer-sofrimento é uma vivência subjetiva do próprio trabalhador, 

compartilhada coletivamente e influenciada pela atividade de trabalho. Nessa 

perspectiva analítica, todo o trabalho veicula implicitamente um custo humano que 

se expressa sob a forma de carga de trabalho, e as vivências de prazer-sofrimento 

têm como um dos resultantes o confronto do sujeito com essa carga que, por 

conseguinte, impacta no seu bem-estar psíquico (FERREIRA; MENDES, 2001, p. 

94). 

 

Ferreira (2004) afirma que quando as condições de trabalho são inadequadas, elas 

deterioram a qualidade de vida no ambiente laboral, acarretando um aumento do custo 

humano, o que proporciona um risco ao bem-estar dos trabalhadores. Quanto a essa questão, o 

autor enfatiza ainda que: 

Quanto mais eficientes e eficazes forem as estratégias de mediação individuais e 

coletivas dos trabalhadores, menor será o CHT, o que cria as condições para o 

predomínio de vivências de bem-estar individual e coletivo; 

 Quanto menos eficientes e eficazes forem as estratégias de mediação individuais e 

coletivas dos trabalhadores, maior será o CHT, o que cria as condições para o 

predomínio de vivências de mal-estar individual e coletivo (FERREIRA, 2004, p. 

10). 

  

Quanto ao conceito de organização do trabalho, este se caracteriza como a forma 

com que as tarefas são determinadas, distribuídas e divididas entre os trabalhadores, bem 

como a forma como são concebidas as prescrições, e como se operam a fiscalização, a ordem, 

o controle, a direção e a hierarquia (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1993). Segundo 

Moreira (2006), a organização do trabalho envolve vários aspectos relacionados às situações 

de trabalho. Ela possui como consequência uma dinâmica de interações próprias às situações 

laborais como lugar de produção, de significações psíquicas e de construção de relações 

sociais. Ela influencia o funcionamento psíquico dos trabalhadores de forma 

multideterminada. Essas influências podem ser positivas ou negativas, dependendo do 

confronto entre as características individuais e o modelo vigente na organização. 

Corroborando a perspectiva da ergonomia, a organização do trabalho deve ser 

firmada a partir de uma negociação social, envolvendo os pares e atores de diferentes níveis 

hierárquicos. Nas situações em que a organização do trabalho assume uma configuração 

flexível, resultante dessa negociação constante entre os envolvidos no processo de trabalho, 

ela pode vir a ser uma ferramenta para o equilíbrio psíquicos dos atores (ABRAHÃO et al., 

2009). 



43 

 

Os conceitos abordados nessa seção são requisitos para a compreensão do referencial 

teórico em ergonomia. A seguir será exposto sobre a ergonomia da atividade aplicada à 

qualidade de vida no trabalho. 

 

2.3.5 Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho 

 

A Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT) 

vem emergindo como uma concepção contra-hegemônica de QVT, contrapondo-se à 

concepção assistencialista, tendo surgido com base em estudos, pesquisas e intervenções 

(FERREIRA et al., 2009). Essa abordagem, que é brasileira, foi desenvolvida pelo professor 

Mário César Ferreira e sua equipe. Ela encontra-se ainda em fase de construção, e foi 

desenvolvida norteando-se em projetos financiados pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em duas versões subsequentes, 

desenvolvidos nos períodos de 2005-2008 e 2008-2011, e em diversas pesquisas realizadas, 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das 

Organizações (PPG-PSTO) da UnB, por autores como Carneiro e Ferreira (2007); Almeida 

(2007); Guimarães (2007); e Antloga (2009). Nos últimos anos, vários autores como Ferreira 

(2006), Brusiquese (2009), Leite, Ferreira e Mendes (2009) têm contribuído para a 

consolidação dessa abordagem, divulgando-a, por meio de suas publicações na esfera do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Ergonomia Aplicada ao Setor Público (ErgoPublic2), na 

comunidade científica e, sobretudo, nas organizações públicas e privadas. 

Essa abordagem baseia-se na ótica franco-belga, que se fundamenta na análise das 

situações reais de trabalho, o que possibilita sua compreensão e transformação (GUÉRIN et 

al., 2001). A vertente franco-belga da ergonomia acumulou um conjunto de resultados que 

auxilia na eficácia da Análise Ergonômica do Trabalho. Esses resultados vêm consolidando 

um modo de se investigar o trabalho em situações concretas que podem auxiliar 

decisivamente no diagnóstico organizacional de QVT (FERREIRA, 2011). Ou seja, o enfoque 

analítico que serve de embasamento desta pesquisa é denominado Ergonomia da Atividade 

(WISNER, 1994) e não Ergonomia de Produtos “Human Factors” (LIDA, 2005), para a qual é 

requisito primordial conhecer e compreender o trabalho de modo científico antes de 

transformá-lo. Para essa concepção de QVT, é imprescindível refletir sobre o papel e o lugar 

do trabalhador no seu contexto de trabalho, visto que é por meio da voz, gestos, opiniões, 

sentimentos e experiências dos trabalhadores que a compreensão do trabalho real (atividade) 

se torna possível (SANTOS; FERREIRA, 2014).  
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A EAA_QVT possui como foco remover os elementos causadores de mal-estar no 

ambiente laboral, atuando em dimensões interdependentes: condições, organização e relações 

socioprofissionais de trabalho. Para essa abordagem, a QVT é dever de todos os membros de 

uma organização, sendo necessário buscar constantemente a harmonia entre bem-estar, 

eficiência e eficácias no âmbito destas organizações. Assim sendo, a produtividade passa de 

foco exclusivo de QVT para ser uma consequência desta (FERREIRA et al., 2009). 

Essa abordagem possui o modelo descritivo teórico-metodológico de avaliação de 

qualidade de vida no trabalho (FIGURA 2) como uma “bússola” na condução de diagnóstico 

de QVT (FERREIRA, 2012a). 

 
 

FIGURA 2 – Modelo Descritivo Teórico-Metodológico de Avaliação de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT): Níveis Analíticos, Fatores Estruturadores e Métodos (Fonte: FERREIRA, 2012a, p. 177) 

 

Esse modelo descritivo busca especificar os níveis analíticos que o integram, os 

fatores e as dimensões que o compõem e os métodos correspondentes em cada um destes 

níveis. Ele está organizado, globalmente, em dois níveis analíticos distintos e 

complementares: Nível Analítico do Diagnóstico Macroergonômico e Nível Analítico do 

Diagnóstico Microergonômico. Esses níveis, por sua vez, permitem produzir duas 

“fotografias” quanto à Qualidade de Vida no Trabalho, proporcionando uma intervenção mais 

fundamentada, tanto conceitualmente quanto metodologicamente (FERREIRA, 2012a). 

Segundo as palavras do próprio autor, no Nível Analítico do Diagnóstico Macroergonômico:  

[...] a QVT é identificada com base no continuum de representações que os 

trabalhadores expressam sobre o contexto organizacional no qual eles estão 

inseridos. As representações que balizam e modulam a presença ou ausência de 
QVT estão polarizadas em duas modalidades de representações de natureza afetiva: 

o bem-estar no trabalho e o mal-estar no trabalho (FERREIRA, 2012a, p. 178). 
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Para esse autor, o bem-estar no trabalho é um sentimento agradável que se origina das 

experiências individuais na execução das tarefas laborais. A manifestação do bem-estar no 

trabalho, seja ela individual ou coletiva, caracteriza-se pela experiência de sentimentos 

(isolados ou integrados) que ocorrem, com maior frequência, nas seguintes modalidades: 

alegria, amizade, ânimo, confiança, conforto, disposição, equidade, equilíbrio, estima, 

felicidade, harmonia, justiça, liberdade, prazer, respeito, satisfação, segurança, simpatia. 

Quando o trabalhador possui uma vivência duradoura desse sentimento, ela se constitui como 

um fator de promoção da saúde nas situações de trabalho e indica a presença de QVT. 

Quanto ao mal-estar no trabalho, ele é conceituado como sendo um sentimento 

desagradável decorrente de situações vivenciadas pelos sujeitos na execução de suas tarefas 

laborais. A manifestação do mal-estar no trabalho, seja ela individual ou coletiva, caracteriza-

se pela experiência de sentimentos (isolados ou integrados) que ocorrem, com maior 

frequência, nas seguintes modalidades: aborrecimento, antipatia, aversão, constrangimento, 

contrariedade, decepção, desânimo, desconforto, descontentamento, desrespeito, embaraço, 

incômodo, indisposição, menosprezo, ofensa, perturbação, repulsa, tédio. Quando o 

trabalhador possui uma vivência duradoura desse sentimento, ela se constitui como um fator 

de risco para a saúde nas situações de trabalho e indica a ausência de QVT (FERREIRA, 

2012a). 

 O continuum de representações, de que trata o autor, representa uma região onde 

coexistem essas duas modalidades de sentimentos, o bem-estar e o mal-estar. A presença 

desta zona busca explicar, teoricamente, que não há, a princípio, uma fronteira clara, evidente 

e demarcadora de onde, efetivamente, começam e terminam os sentimentos representacionais 

de bem-estar e mal-estar no trabalho. A existência desta região demonstra o caráter dinâmico 

da ocorrência de tais sentimentos em três estados distintos: a predominância de representações 

de mal-estar no trabalho; a coabitação de mal-estar e bem-estar no trabalho; e a 

predominância de representações de bem-estar no trabalho. Estas três zonas, que tipificam o 

modelo, se prestam de balizadores sobre a presença ou ausência de QVT ou quando o sujeito 

está inequivocamente em risco (zona de coexistência) (FERREIRA, 2012a). 

Fatores como: condições de trabalho e suporte organizacional (equipamentos 

arquitetônicos, ambiente físico, instrumental, matéria-prima, suporte organizacional), 

organização do trabalho (divisão do trabalho, missão, objetivos e metas organizacionais, 

trabalho prescrito, tempo de trabalho, processo de trabalho, gestão do trabalho, padrão de 

conduta), relações socioprofissionais de trabalho (relações hierárquicas, relações com os 

pares, relações externas), reconhecimento e crescimento profissional, e elo trabalho-vida 
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social (sentido do trabalho, importância da instituição empregadora, vida social) estão na 

gênese das vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho (idem). 

Ferreira (ibidem) cita ainda que a cultura organizacional se constitui no “cenário” no 

qual se inscrevem esses fatores do qual o mal-estar e bem-estar decorrem. Ela é transversal 

aos elementos que estruturam os contextos de trabalho e, categoricamente, estratégica para se 

interpretar a questão da QVT nas organizações. Os elementos linguagem e simbolismo, 

comportamentos, valores organizacionais, crenças e ritos integram a cultura organizacional.  

Quanto ao Nível Analítico do Diagnóstico Microergonômico, ele aprofunda a 

compreensão de QVT tomando-se como base os achados obtidos no nível macroergonômico, 

visando investigar os impactos produzidos por estes fatores e as formas pelas quais os 

trabalhadores utilizam para lidar com as exigências que nascem dos contextos de trabalho. 

Nesta análise, duas dimensões analíticas estruturam a compreensão de QVT: o custo humano 

do trabalho (CHT) e as estratégias de mediação individual e coletiva (EMIC) (ibidem).  

“O CHT abrange as propriedades humanas do pensar, do agir e do sentir que, por sua 

vez, caracterizam e traçam os perfis dos modos de ser e de viver dos trabalhadores nos 

contextos de produção de mercadorias e serviços” (idem, p. 186). Já as EMICs expressam os 

“modos de pensar, sentir e de agir dos trabalhadores em face das situações vivenciadas” 

(idem, p. 187). Elas objetivam responder, da melhor forma possível (modos operatórios 

pertinentes), à diversidade de contradições que caracteriza e impacta no CHT, prevenindo as 

vivências de mal-estar no trabalho e instaurando, em contrapartida, as vivências de bem-estar 

no trabalho (ibidem). 

O enfoque de estratégias de mediação se estrutura na noção de agir finalístico em 

termos de regulação e equilibração
3
 que os trabalhadores operacionalizam visando manter o 

equilíbrio e assegurar o funcionamento correto de um sistema complexo de trabalho. O 

processo de agir finalístico é indissociável das atividades cognitivas que possibilitam aos 

trabalhadores organizarem mentalmente a solução de certos problemas vivenciados nas 

                                                             
3 A Teoria da equilibração cognitiva, formulada por Piaget (1975), é estruturada por dois pressupostos:  
 

 As condutas dos trabalhadores, os modos de pensar_agir_sentir, se operam com base em uma dinâmica 

permanente de equilibração, na qual eles constroem suas representações, desenvolvem e acumulam 

conhecimentos que visam gerir suas interações com o contexto de trabalho.  

 Os obstáculos, lacunas e problemas que resultam da interação com o contexto de trabalho, assumem 

uma função de variáveis perturbadoras cognitivamente desequilibrantes e levam os trabalhadores às 

atividades mentais de regulação de seus efeitos e impactos nas situações de trabalho. Uma das formas 

de regulação consiste nos modos operatórios do tipo compensação, visando suprir as deficiências que 

originam, principalmente, da organização do trabalho (FERREIRA, 2012a, p. 187).  
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situações de trabalho, antes mesmo de, propriamente, intervirem nestas situações para 

garantirem uma estabilidade das situações de trabalho (ibidem). 

Segundo Ferreira (2012a), ao responder satisfatoriamente às exigências contidas nas 

situações de trabalho, o trabalhador pode estar consequentemente mantendo e/ou 

transformando as solicitações que resultam das variáveis presentes num determinado contexto 

de produção de mercadorias e/ou serviços. O objetivo das estratégias de mediação dos 

trabalhadores é confrontar, superar e/ou transformar as problemáticas do contexto de trabalho 

que colocam em risco o bem-estar no trabalho. Essas estratégias visam assegurar a integridade 

física, psicológica e social do trabalhador, assim como os objetivos das tarefas.  

Tais resultantes das EMIC’s são os elos que permitem retomar as dimensões do mal-
estar e bem-estar no trabalho do nível macro-ergonômico no modelo para, desta vez, 

compreender de modo mais aprofundado sua gênese, dinâmica e características. É 

no ponto de chegada desta etapa que o cenário explicativo de análise QVT se 

completa, onde a “ponta e a base do iceberg” se encontram para, juntas, traçarem os 

contornos da presença ou da ausência de Qualidade de Vida no Trabalho, no 

contexto das organizações (idem, p. 188). 

 

Por esse modelo teórico-metodológico em QVT, a saúde no trabalho é conceituada 

como a busca permanente dos trabalhadores pela sua integridade física, psíquica e social nos 

contextos de produção de bens e serviços, sendo viabilizada quando os trabalhadores podem 

utilizar, no contexto de trabalho, de forma eficiente e eficaz, as estratégias de mediação 

individual e coletiva para responder adequadamente à diversidade de contradições presentes 

no contexto de produção. Tais estratégias devem possibilitar a superação, a ressignificação 

e/ou transformação dos aspectos negativos do CHT, das fontes do mal-estar, proporcionando 

a predominância de vivências de bem-estar no trabalho (ibidem). 

Ainda segundo Ferreira (2012a), esse modelo descritivo visa:  

[...] tanto explicitar as dimensões analíticas fundamentais presentes no contexto de 

trabalho, quanto orientar o processo de diagnóstico sobre a temática QVT. O foco 

deste modelo é articular a pesquisa (diagnóstico com fundamentos científicos) e a 

intervenção nas organizações. O pressuposto que alimenta o processo de 

investigação é que o êxito de uma política e de um programa de QVT é, por 

definição, uma tarefa complexa, pois depende de uma articulação combinada de 

inúmeros fatores e o engajamento de diversos protagonistas que atuam nas 
organizações. Globalmente, as vantagens do modelo descritivo teórico-

metodológico reportam-se a dois aspectos complementares: identificar as principais 

variáveis constituintes dos contextos de trabalho a serem examinadas; e analisar, sob 

a ótica dos trabalhadores, as possíveis interações destas variáveis para o diagnóstico 

dos problemas constatados de QVT nas organizações (idem, p. 189). 

 

Corroborando com a perspectiva de que a QVT não é obrigação apenas do 

trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego criou, em 8 de junho de 1978, a Norma 

Regulamentadora nº 17 (NR17 – Ergonomia), que é especificamente dedicada à ergonomia 

(BRASIL, 2008). Esta norma “visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 
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condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente” (idem, p. 75). 

Ainda segundo essa norma, “cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, 

devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta 

norma” (ibidem, p. 75).  

Portanto, segundo a NR17, as organizações são responsáveis por proporcionar a 

melhoria das condições de trabalho para os seus funcionários. Assim sendo, faz-se necessário 

a implantação de programas voltados à saúde e à QVT dos trabalhadores. 

A seção a seguir tratar-se-á sobre os principais proposições da EAA_QVT. 

 

2.3.5.1 Principais proposições 

 

Segundo Ferreira (2011), a ergonomia da atividade pode ser utilizada para o enfoque 

de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de viés preventivo, desfazendo-se as ideias de QVT 

com enfoque centrado no indivíduo como único responsável pela QVT nos ambientes de 

trabalho; e as de práticas de QVT nas organizações com feição de atividades assistencialistas, 

que oferecem aos trabalhadores um cardápio de atividades antiestresse, do tipo “ofurô 

corporativo”, já que ambas acarretam consequências indesejadas, como:  

(a) a postura de desconfiança dos trabalhadores sobre os reais propósitos dos 

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT); (b) o declínio, com o passar 

do tempo, da adesão e da participação dos membros da organização nos Programas; 
e (c) o comprometimento de objetivos e metas institucionais – cuja ênfase é no 

desempenho de excelência e na produtividade – a serem atingidas com as atividades 

de QVT realizadas (idem, p.9). 

 

A QVT com enfoque no indivíduo traz consigo a ideia de que o trabalhador é o 

responsável pela sua QVT. Ele é a variável de ajuste, devendo se adaptar ao ambiente 

organizacional hostil. Nesse ponto de vista, as ações visam, de forma tácita, a aumentar a sua 

resistência às adversidades organizacionais. Essas atividades focadas no assistencialismo 

buscam apenas revigorar os trabalhadores física e mentalmente, motivando-os a produzir mais 

e melhor. Entretanto, essa forma de pensar a qualidade de vida no trabalho é questionável, 

pois os próprios gestores e dirigentes estão percebendo que em pouco tempo de implantação 

de programas de QVT com esse enfoque, a participação e a adesão dos trabalhadores diminui 

consideravelmente (FERREIRA, 2012a).  

A QVT sob a ótica da Ergonomia da Atividade, conforme preconiza Ferreira (2011), 

engloba duas perspectivas interdependentes, sob a ótica das organizações, onde ela é um 

preceito de gestão organizacional; e sob a ótica dos trabalhadores, na qual ela se expressa por 
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meio do contexto organizacional e situações de trabalho ambos construídos por estes 

trabalhadores. Segundo as palavras do próprio autor: 

Tal concepção pretende uma inversão de perspectiva de análise e de ação que 

contempla dois aspectos complementares: (a) ao invés de agir sobre os efeitos 

negativos, busca atuar sobre as causas que comprometem a Qualidade de Vida no 

Trabalho; (b) ao invés de focar no indivíduo, busca transformar as variáveis do 

contexto organizacional que estão na origem do mal-estar dos trabalhadores (idem, 
p.12). 

Assim, a centralidade da ação ergonômica aparece com toda força no conceito de 

QVT adotado, na medida em que as representações de bem-estar dos trabalhadores 

e, em consequência, o desempenho, é concebido como inexoravelmente associado, 

principalmente, a três dimensões interdependentes: as condições, a organização e as 

relações socioprofissionais de trabalho (ibidem, p.12).  
 

A abordagem da EAA_QVT possui como foco principal a participação dos 

trabalhadores e demais atores organizacionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a 

situação-problema, sendo essa parceria vital para obtenção de resultados confiáveis da AET. 

Essa participação deve ser, no entanto, voluntária, efetiva e global (ibidem).  
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3 MÉTODO 

 

A abordagem teórico-metodológica da EAA_QVT permite a investigação e a 

intervenção em situações reais de trabalho, com uma perspectiva multimétodos, articulando os 

níveis macro-ergonômico (cujo instrumento é o Inventário de Avaliação da Qualidade de 

Vida no Trabalho – IA_QVT – quantitativo e qualitativo) e micro-ergonômico (cujos 

instrumentos são todos os utilizados em uma Análise Ergonômica do Trabalho – AET – 

análise documental, entrevistas, observações, entre outros). Contudo, no presente estudo, 

apesar desta ser a abordagem de referência, a proposta é a realização de uma avaliação 

subjetiva centrada na percepção dos envolvidos sobre o programa Viver em Harmonia, para 

qual a EAA_QVT ainda não divulgou um método específico. 

Segundo Fernandes (1996, p. 16): 

Conhecer a percepção dos empregados sobre aspectos organizacionais, ambientais e 

comportamentais relativos à sua situação de trabalho, através de técnicas confiáveis 

e científicas, permite o monitoramento de melhorias contínuas, assim como, se 

procede em termos dos programas de qualidade total. 

 

Desta forma, para realização desse estudo, foram desenvolvidos instrumentos 

específicos, baseados nas proposições da Ergonomia da Atividade e da EAA_QVT, que serão 

apresentados e descritos nesta seção. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Quanto à abordagem do problema, pela natureza das informações coletadas, bem 

como a forma de tratamento utilizada para tratá-las, a pesquisa proposta enquadra-se como 

sendo de natureza qualitativa. 

Segundo Goldenberg (1997, p. 37), “a pesquisa qualitativa não se preocupa com a 

representatividade numérica, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, etc”. Nesse tipo de pesquisa, “o objetivo da amostra é produzir 

informações aprofundadas e ilustrativas, seja a amostra pequena ou grande, o que importa é 

que ela seja capaz de produzir novas informações” (DESLAURIERS, 1991, p. 58). Além 

disso, no método qualitativo o ambiente natural dos participantes, no caso, a organização, é o 

local de coleta dos dados, havendo, portanto, pouco controle sobre as variáveis. Esse método, 

segundo Britten (2005), agrega mais validade aos resultados obtidos, uma vez que eles 

procedem do contato direto com os participantes. 
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Considerando-se que o presente estudo possui a proposta de avaliar o Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN, o Viver em Harmonia, além de conhecê-lo e relatá-

lo, caracteriza-se como um estudo descritivo. Triviños (1987) aponta que a pesquisa descritiva 

exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, pretendendo 

descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

Esse estudo caracteriza-se, ainda, como exploratório, tendo em vista que, segundo 

Gil (2008), a pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, objetivando a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  

 

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

O público alvo da presente pesquisa foi a coordenação do programa, além dos 

coordenadores das atividades e dos participantes das mesmas. Participaram, portanto, a 

coordenadora do Programa Viver em Harmonia e o seu assistente, 8 (oito) coordenadores de 

atividades do programa e 24 (vinte e quatro) trabalhadores da UFRN que fazem uso das ações 

oferecidas, totalizando 34 participantes. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Objetivando realizar uma avaliação subjetiva da percepção dos coordenadores e 

usuários em relação a suas vivências com as atividades desenvolvidas no PQVT da UFRN, a 

coleta de informações se apoiou na: (a) análise de fontes documentais (missão, objetivos, 

estrutura organizacional) fornecidas pelos documentos institucionais PDI e Plano de Gestão, 

com destaque para informações textuais existentes sobre QVT; e (b) realização de entrevistas 

semiestruturadas (APÊNDICES A e B) (MARTINS; BICUDO, 1994) construídas para avaliar 

os seguintes tópicos: apurar informações sobre o PQVT, conceito de QVT, avaliação das 

atividades desenvolvidas no programa e sugestões de melhorias. O tempo médio de duração 

das entrevistas foi de 18 minutos, totalizando cerca de 10 (dez) horas de gravação. 

 

3.3.1 Procedimentos para a coleta de dados 

 

A pesquisadora contatou a coordenação do programa com a finalidade de convidar os 

servidores a participar do estudo e para se informar sobre quem são os responsáveis pelas 
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atividades oferecidas pelo PQVT e solicitar seus contatos (e-mail e telefone). Prontamente o 

convite foi atendido e, posteriormente, foi disponibilizada uma planilha contendo os dados 

(nome, telefone e e-mail) de todos os coordenadores das atividades. A pesquisadora, então, 

enviou e-mail para todos os coordenadores das atividades informando sobre o estudo, os seus 

objetivos e a relevância da participação deles. Alguns imediatamente responderam ao e-mail, 

entretanto a maioria não deu retorno quanto ao convite. Portanto, de acordo com a devolutiva 

dos e-mails, disponibilidade de tempo e interesse em participar da pesquisa, e ainda, 

pautando-se na quantidade de atividades e da dimensão que possui menos atividades, a saber, 

a dimensão psicológica, que conta com apenas 3 (três) ações, foram marcadas as entrevistas 

com o coordenador de cada atividade na qual o responsável se disponibilizou a participar do 

estudo. Ou seja, o critério de escolha das atividades que foram analisadas se deu pela própria 

disponibilidade dos coordenadores das ações, assim como o critério para descartar as 

atividades deu-se pela negativa em participar do estudo ou pela não resposta ao e-mail 

enviado pela pesquisadora. Assim sendo, foram objeto de estudo 2 (duas) atividades de cada 

uma das dimensões do programa, o que totalizou 8 (oito) atividades. 

Apesar da grandiosidade da UFRN, que possui mais de cinco mil servidores, o fato 

dessa pesquisa ser qualitativa e pela restrição de tempo que existe para a realização da mesma, 

foi necessário estabelecer um recorte mínimo para realização de entrevistas com usuários de 

cada atividade, ficando definidas 3 (três) entrevistas com  usuários de cada uma das atividades 

cujos coordenadores participaram do estudo, o que totaliza 24 (vinte e quatro) entrevistas com 

os participantes das ações. 

A amostragem foi de conveniência, considerando a impossibilidade de abranger a 

totalidade da população de trabalhadores e devido ao caráter descritivo do estudo.Como não 

foi possível acessar uma lista com dados dos participantes das atividades, a pesquisadora ao 

entrevistar os coordenadores das ações, solicitou-lhes alguns nomes, no mínimo 5 (cinco), e 

local de trabalho para que pudesse tentar entrar em contato com essas pessoas, convidando-as 

a responder a entrevista. Alguns dos coordenadores, entretanto, não possuíam essa informação, 

o que fez com que a pesquisadora realizasse uma investigação entre pessoas conhecidas e em 

alguns setores da UFRN, como reitoria, Escola de Enfermagem, Departamento de Assistência 

ao Servidor, sobre indicações de pessoas que fossem usuários das atividades para realizar, 

posteriormente, o convite para participação no estudo.  

O critério utilizado para a inclusão na amostra foi, portanto, participar ou ter 

participado de alguma das atividades em que o responsável pela ação do PQVT respondeu à 

entrevista. Após obter essa informação, foi enviado e-mail informando sobre o estudo, bem 
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como foi realizado o convite para o trabalhador a participar da entrevista. Após a devolutiva 

dos e-mails enviados, a coleta de informações foi realizada no período de novembro de 2014 a 

fevereiro de 2015.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Vislumbrando conhecer melhor a instituição na qual foi realizada a pesquisa e o seu 

PQVT, procedeu-se uma leitura flutuante
4
 dos documentos que trazem informações acerca 

desses dois temas. Dessa forma, foram identificados, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFRN 2010-2019 e o Plano de Gestão da UFRN 2011-2015, além do 

projeto do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho Viver em Harmonia e de relatórios 

das atividades desenvolvidas no PQVT.  

Segundo UFRN (2010), o PDI 2010-2019 é o documento que estabelece as 

diretrizes, a partir de 2010 e até o ano de 2019, para Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, por 

meio de Políticas. Ele expressa os rumos do desenvolvimento, as metas a serem alcançadas e 

o compromisso da UFRN com o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do 

Norte, do Nordeste, e do País. 

O Plano de Gestão, por sua vez, é o documento institucional que apresenta os 

programas estruturantes e as linhas prioritárias que orientarão a gestão da UFRN no período 

de 2011 a 2015. É uma proposta que, à luz das políticas, diretrizes e metas definidas no PDI 

2010-2019 atualiza, sistematiza e operacionaliza os compromissos programáticos assumidos 

durante o processo de escolha da atual administração (UFRN, 2012). 

No projeto do PQVT, que ainda está em construção, encontra-se o histórico do 

programa, o seu embasamento teórico, missão, visão, objetivos, indicadores, dentre outras 

informações importantes. Os relatórios do programa trazem informações em relação às 

atividades oferecidas, como frequência e quantitativo de participantes. Concomitantemente a 

esse levantamento documental, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio da coordenação 

do Viver em Harmonia, foi contatada pela pesquisadora, para que fossem identificadas quais 

atividades do programa encontravam-se ativas e inativas para, posteriormente, serem 

realizadas  as entrevistas a fim de investigar a percepção dos usuários destas ações.  

                                                             
4
 A leitura flutuante é chamada dessa forma por analogia à psicanálise, na qual a leitura vai se tornando, pouco a 

pouco, mais precisa em função da formulação de hipóteses emergentes, de projeção de teorias adaptadas sobre o 

material e da possível aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos (BARDIN, 2011). 



54 

 

A operacionalização desse estudo demandou a execução de um conjunto de 

atividades, descritas no quadro a seguir: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

Definição do público-alvo: Os trabalhadores (servidores: docentes e técnicos, 

estagiários, terceirizados e prestadores de serviços) 

que participam das atividades oferecidas pelo PQVT 

da UFRN. 
Recorte quanto às atividades do PQVT que foram 

analisadas:  

O recorte foi necessário devido ao número reduzido de 

aceitações do convite para participar da entrevista por 
parte dos coordenadores das atividades. 

Sensibilização do público-alvo: A sensibilização consistiu em fomentar no público-

alvo uma relação de confiança, de interesse e de 

convencimento dos potenciais participantes para a 

importância do estudo a ser realizado. Essa fase da 

pesquisa contou com o planejamento global, no qual 

foram definidas a mídia, as etapas e as estratégias de 

comunicação que seriam utilizadas, bem como as 

responsabilidades e os prazos. No conteúdo da mídia 

foram contempladas as vantagens da participação para 

os trabalhadores, a instituição e a sociedade, os 

pressupostos e cuidados que garantem o anonimato da 
participação. Para a sensibilização, foi utilizado o e-

mail dos participantes, assim como telefone e 

conversa realizada pessoalmente pela pesquisadora. A 

atividade de sensibilização aconteceu antes e durante a 

coleta de dados.  

Aplicação da entrevista: O período de aplicação da entrevista durou três meses. 

De forma voluntária, os trabalhadores que receberam 

o convite e tiveram interesse, responderam a pesquisa.  

 

QUADRO 4 – Etapas do estudo Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada 

na percepção dos trabalhadores (Fonte: Dados da pesquisa Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da 

UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Os trabalhadores responderam ao instrumento (entrevistas semiestruturadas) nos seus 

horários e locais de trabalho ou em horários e locais de sua escolha. As atividades pesquisadas 

foram:  

 “Exames Periódicos” e “Práticas de Relaxamento”, no âmbito da Dimensão Biológica; 

 “Por Amor à Vida”
5
 e “A QVT que eu quero na UFRN: diagnóstico e contribuições 

para política e programa”, da Dimensão Psicológica;  

 “Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento” e “Programa de Análise e Prevenção 

de Acidentes em Serviço”, da Dimensão Organizacional; e  

                                                             
5 Por amor à vida é o programa de prevenção à dependência química da UFRN, que desenvolve ações em três 

vertentes: com os dependentes de álcool, de narcóticos e com os familiares e amigos dos acometidos pelo 

alcoolismo. Com essa perspectiva, o programa possui os grupos: GADA, Grupo de Apoio aos Acometidos pela 

Doença do Alcoolismo; o Al-Anon, Grupo de Autoajuda para familiares e amigos dos portadores da doença do 

alcoolismo; e o NA, Narcóticos Anônimos. O GADA iniciou suas funções no ano de 1989, entretanto, o 

programa Por Amor à Vida, composto por essas três ações, somente foi criado no ano de 2012, tendo sido 

inserido pela PROGESP ao Viver em Harmonia a partir do momento da sua criação (Panfletos do programa Por 

Amor à Vida – UFRN). 
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 “Minicurso de Fotografia” e “Aula de Canto”, da Dimensão Social.  

Todos os entrevistados foram convidados a participar da pesquisa por meio de 

telefone, e-mail ou pessoalmente em seus locais de trabalho, deixando-se claro, pela 

pesquisadora, que a qualquer momento poderiam desistir da entrevista. As dúvidas dos 

participantes quanto às perguntas do instrumento, quando surgiram, foram dirimidas 

imediatamente pela pesquisadora. Todas as entrevistas foram gravadas por meio de aparelho 

de telefonia móvel de propriedade da investigadora, conforme assinatura do termo de 

consentimento de gravação de voz pelos participantes (APÊNDICE C), sendo, 

posteriormente, transcritas na íntegra. Em seguida, com o objetivo de organizar as 

informações para facilitar as análises posteriores, foi criado  um banco de dados, no formato 

de planilha, ordenado por questões, no qual foi realizado o agrupamento, por pergunta, de 

respostas semelhantes a fim de propiciar a categorização dos temas mais presentes na fala dos 

entrevistados. 

 

3.5 TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 

O instrumento de coleta de informações foi dividido em dois blocos temáticos: perfil 

dos trabalhadores e percepção sobre o PQVT. Portanto, para o tratamento dos elementos de 

perfil, como dados demográfico (sexo, idade), socioeconômico (renda familiar, nível de 

escolaridade) e profissiográfico (local de trabalho, cargo e tempo de trabalho), foi utilizado o 

software Excel, sendo gerados estatísticas descritivas, como frequências, médias e/ou desvio 

padrão. Já as informações coletadas nas questões abertas foram descritas qualitativamente 

com base na análise de conteúdo categorial proposta por Bardin (2011) e a interpretação 

desses resultados foi pautada na literatura da ergonomia da atividade e na ergonomia da 

atividade aplicada à QVT. Considerando os propósitos deste estudo, não foi utilizada na 

íntegra o método da ergonomia, que é a análise ergonômica do trabalho (AET)
6
. Foram 

                                                             
6 A abordagem metodológica proposta pela Ergonomia, denominada Análise Ergonômica do Trabalho (AET), 

teve os princípios teóricos e metodológicos construídos tomando-se como referência a metodologia proposta por 

Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg e Kerguelen (2001). As ferramentas utilizadas na coleta de dados podem 
variar, uma vez que sua escolha é realizada em função da natureza dos problemas encontrados no momento da 

demanda. Este método é, portanto, interativo, sendo apropriado para revelar a complexidade do trabalhar, 

compreender as formas ou as estratégias pelos trabalhadores no confronto com o trabalho, para minimizar ou 

limitar as suas condições patogênicas. Essa abordagem é estruturada em várias etapas que se encadeiam com o 

objetivo de compreender e transformar o trabalho, a saber: análise da demanda, levantamento de informações 

gerais (formulação da hipótese de nível 1), análise da tarefa, observações globais e abertas da atividade, 

elaboração do pré-diagnóstico (formulação da hipótese de nível 2), definição do plano de observação sistemática, 

coleta, tratamento e validação dos dados encontrados, diagnóstico (global e específico), elaboração de 

recomendações  (ABRAHÃO, 2009).                                                
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realizadas ações que geralmente compõem as primeiras etapas da AET, que são a análise da 

demanda e o levantamento de informações gerais, por meio de análise documental e 

entrevistas semiestruturadas.  

A análise de conteúdo foi escolhida para tratamento dos resultados, pois, segundo 

Bardin (2011), é um método empírico que enriquece a tentativa exploratória, aumentando a 

possibilidade da descoberta (função heurística), podendo também servir de prova para a 

verificação de hipóteses apresentadas sob a forma de questões ou de afirmações provisórias 

(função de “administração da prova”). Além disso, Minayo (2000) afirma ser este o método 

mais comumente adotado para tratamento de dados de pesquisas qualitativas. Bardin (2011) 

infere que para tudo o que é dito ou escrito existe a possibilidade de ser realizada análise de 

conteúdo. Ou seja, tudo o que é comunicação parece suscetível de análise. A análise de 

conteúdo é, portanto, “uma técnica de investigação que através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações tem por finalidade a 

interpretação destas mesmas comunicações” (BERELSON, 1971 apud BARDIN, 2011, p. 

42). Bardin (2011, p. 44) conclui ainda que “a intenção da análise de conteúdo é a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre de indicadores (quantitativos ou não)”. Destarte, pode-se inferir 

que a autora defende que a análise de conteúdo compreende os dois eixos que envolvem a 

investigação científica: o rigor da objetividade e a produtividade da subjetividade, resultando 

na elaboração de indicadores quantitativos e/ou qualitativos que devem levar o pesquisador a 

uma segunda leitura da comunicação, baseado na dedução, na inferência. A partir dessa nova 

leitura, o leitor poderá desvendar o que está escondido por trás da mensagem, o que está 

latente ou subentendido nela. Logo, a análise de conteúdo pode ser utilizada nas ciências 

sociais tanto em pesquisas de cunho quantitativo como qualitativo (CAPPELLE; MELO; 

GONÇALVES, 2003).  

A análise realizada nesse estudo  almeja ser  uma contribuição para o programa 

Viver em Harmonia e também para um projeto de pesquisa maior que está sendo 

desenvolvido na UFRN, subsidiando-o, a saber: “A QVT que eu quero na UFRN – 

Diagnóstico e Contribuições para Política e Programa”.  O recorte foi definido em reunião 

com a professora orientadora de forma que o escopo final atinja três objetivos: aprendizagem 

e aprofundamento no tema estudado pela mestranda; contribuição para o projeto maior e para 

o programa; qualidade do trabalho final. 
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 O projeto “A QVT que eu quero na UFRN – Diagnóstico e Contribuições para 

Política e Programa” tem como público alvo todos os trabalhadores da UFRN e possui como 

objetivos conhecer a opinião dos respondentes sobre qualidade de vida no trabalho por meio 

da aplicação de inventário e, a partir desta perspectiva, pretender-se-á mapear os principais 

fatores que impactam as vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho, além de aprimorar as 

ações do Programa de Qualidade de Vida da UFRN. Em contrapartida, a pesquisa aqui 

apresentada concentrou sua atenção no olhar dos participantes de algumas atividades do 

PQVT da UFRN sobre este programa. É natural que as conclusões deste trabalho sejam 

consideradas pelo projeto, por fazer parte do mesmo. Entretanto, é importante ressaltar que 

são estudos distintos sobre um mesmo objeto. 

Os dados provenientes da análise documental serviram de fonte complementar para a 

análise dos resultados advindos das entrevistas, contribuindo de forma importante para 

contextualizar o discurso dos coordenadores e participantes das atividades no campo da QVT 

e do PQVT. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto intitulado “Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: 

investigando a percepção e a adesão dos trabalhadores” foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no dia em 06 de maio de 2014, sua segunda 

versão foi relatada na reunião do dia 01 de agosto de 2014, por meio do parecer nº 752.358, 

sendo aprovada em 15 de agosto do corrente ano, cujo parecer conclui que: “Após a revisão 

ética das respostas às pendências levantadas no parecer anterior, concluímos que as mesmas 

foram reparadas adequadamente. Essa adequação situa o protocolo em questão dentro dos 

preceitos básicos da ética nas pesquisas que envolvem o ser humano”. 

Portanto, esse estudo foi realizado em conformidade com as normas relativas à 

pesquisa com seres humanos, atendidas as diretrizes da Resolução n.º 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Os entrevistados foram previamente informados acerca da 

realização da pesquisa a partir da explanação dos objetivos e procedimentos do estudo por 

meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D) assinado em 

duas vias, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como 

pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s), restando uma via 

para o pesquisador e a outra, para o entrevistado. Cabe salientar que os sujeitos puderam 

recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, por 
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quaisquer motivos, sem penalização ou prejuízo algum. A autora do projeto tem o 

compromisso com a privacidade e confidência dos dados utilizados, preservando a integridade 

dos participantes.  
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4. RESULTADOS  

 

Para permitir uma melhor compreensão do caso analisado, realizar-se-á uma 

apresentação sucinta da organização estudada e sua trajetória em busca da QVT, que é 

marcada pela elaboração e execução de ações de saúde e pela implementação de um PQVT 

intitulado Viver em Harmonia. Em seguida, explanar-se-á sobre o programa e sobre as 

atividades que foram analisadas pela pesquisadora.  

E, por fim, são apresentados os resultados obtidos nas entrevistas realizadas com os 

coordenadores e com os usuários destas atividades, culminando com a análise e discussão dos 

resultados encontrados. 

 

4.1 UFRN E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve sua origem na Universidade do 

Rio Grande do Norte, cuja criação deu-se por meio da Lei Estadual nº 2.307, de 25 de junho 

de 1958. A federalização dessa instituição ocorreu por meio da Lei nº 3.849, de 18 de 

dezembro de 1960. A UFRN foi constituída a partir de faculdades e escolas de nível superior 

já existentes no município de Natal, como as Faculdades de Farmácia, Odontologia, Direito e 

Medicina, a Escola de Engenharia, entre outras. Com a reforma universitária, ocorrida a partir 

de 1968, a UFRN passou por um processo de reorganização que marcou o fim das antigas 

faculdades e escolas e consolidou a atual estrutura organizacional. Hoje, a UFRN está 

presente em 2 (dois) campi em Natal: Campus Central e da Saúde; e 5 (cinco) campi no 

interior: Campus de Caicó, de Currais Novos, do Cérebro (Instituto do Cérebro), de Macaíba 

(Escola Agrícola de Jundiaí) e de Santa Cruz (Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi) 

(UFRN, 2010). 

A UFRN, atualmente, está estruturada no seu campus central com a reitoria, 8 (oito) 

pró-reitorias, 2 (duas) secretarias acadêmicas e 3 (três) superintendências (informática, 

infraestrutura e comunicação). A área acadêmica é composta por 8 (oito) centros acadêmicos, 

com 68 (sessenta e oito) departamentos, 5 (cinco) unidades acadêmicas especializadas, 3 (três) 

escolas de ensino técnico e uma escola de ensino fundamental. Possui, ainda, 4 (quatro) 

hospitais universitários com atendimento de média e alta complexidade vinculados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), um laboratório de produção de medicamentos, 3 (três) museus, uma 

emissora de televisão educativa em canal aberto, uma rádio em frequência modulada e uma 

agência de comunicação (UFRN, 2012). 
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Ela está presente em 62 (sessenta e dois) municípios oferecendo ações de extensão 

universitária e em 20 (vinte) polos presenciais de apoio à educação a distância, sendo 12 

(doze) localizados no Rio Grande do Norte e 8 (oito) em outros estados, como Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas. A UFRN oferece, ainda, educação básica por meio das Escolas 

Agrícola de Jundiaí, de Enfermagem e da Escola de Música, e ensino infantil, por meio do 

Núcleo de Educação Infantil (UFRN, 2010). A Universidade conta, ainda, com 78 (setenta e 

oito) cursos de graduação, sendo 71 (setenta e um) na modalidade presencial e 7 (sete), a distância; 

além de 47 (quarenta e sete) cursos de mestrado e 29 (vinte e nove), de doutorado (UFRN, 2012).  

A UFRN, é uma instituição de grande expressão no Brasil, sendo classificada, nos 

anos de 2012, 2013 e 2014, pelo Ministério da Educação (MEC), como melhor a universidade 

federal das regiões norte e nordeste do país segundo o Índice Geral de Cursos (IGC)
7
, que é 

um indicador de qualidade de instituições de ensino superior. No ranking nacional, entre 228 

instituições avaliadas, ocupa a 19ª (décima nona) posição, ficando atrás apenas de instituições 

de ensino superior (IES) do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, 

Distrito Federal e Rio de Janeiro. 

Além de possuir grande expressão no Brasil em termos de qualidade de ensino, a 

UFRN é uma instituição de grande porte, muito importante para o estado do Rio Grande do 

Norte. E, para gerenciar e executar todas as atividades inerentes à IES, de acordo com o Plano 

de Gestão da UFRN 2011-2015, os recursos humanos da UFRN, em dezembro de 2010, 

totalizavam 7.136 (sete mil cento e trinta e seis) pessoas, das quais 5.054 (cinco mil e 

cinquenta e quatro) eram servidores efetivos e 2.082 (dois mil e oitenta e dois), funcionários 

temporários. Sua população discente contava com 35.536 (trinta e cinco mil quinhentos e 

trinta e seis) estudantes, distribuída entre alunos de graduação, pós-graduação, ensino médio e 

fundamental (UFRN, 2012). Esses números aumentaram consideravelmente, contando a 

UFRN, em agosto de 2014, com 50.147 (cinquenta mil cento e quarenta e sete) discentes 

ativos apenas na graduação e na pós-graduação, além de 820 (oitocentos e vinte) dentre 

alunos dos ensinos fundamental e médio. Enquanto a população de discentes aumentou mais 

de 40%, o corpo de servidores da UFRN, segundo dados obtidos em 25 de agosto de 2014 por 

meio da Superintendência de Informática da UFRN, apresentou um decréscimo, passando 

                                                             
7 O IGC é indicador criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

do Ministério da Educação (MEC), que avalia anualmente o desempenho dos cursos de graduação e pós-

graduação das instituições de ensino superior (IES) do Brasil. 

O IGC considera o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) para o cálculo do conceito final de cada instituição, que varia de 1 a 5. O índice é a média ponderada do 

conceito obtido por todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado de cada instituição (RÉGIS, 2014; 

OLIVEIRA, 2014). 
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para 6.056 (seis mil e cinquenta e seis) servidores, dentre efetivos e substitutos, apesar de ter 

havido um pequeno aumento no número de servidores efetivos, que passou de 5.054 (cinco 

mil e cinquenta e quatro) para 5.476 (cinco mil quatrocentos e sete e seis), o que corresponde 

a um aumento inferior a 10%. 

Essa situação é preocupante, pois o número de discentes tende a aumentar ainda mais 

nos próximos anos, enquanto que a população de servidores não vem acompanhando de forma 

satisfatória esse crescimento, o que faz necessária uma maciça qualificação dos trabalhadores 

da UFRN para que possam prestar um serviço de boa qualidade, mas que também exige da 

gestão uma visão diferenciada quanto à qualidade de vida no trabalho destes trabalhadores, 

para que o excesso de trabalho e as condições precárias no âmbito laboral não ocasionem o 

adoecimento desses profissionais. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então, 

acompanhando a evolução conceitual  sobre o tema gestão de pessoas, tem buscado elaborar e 

implantar procedimentos que permitam a ampliação equilibrada das relações interpessoais dos 

seus servidores.  

Segundo relatos da coordenação do Programa de QVT da UFRN, corroborado por 

documentos institucionais (edital nº 02/2010/PPGA), em 2010, gestores e trabalhadores da 

instituição, manifestaram interesse em promover alguma forma de qualidade de vida no 

âmbito da UFRN. Portanto, neste mesmo ano, a UFRN ofertou o Curso de Especialização em 

Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho, com vagas exclusivas para servidores efetivos e 

ativos do quadro da UFRN, portadores do diploma de graduação. Essa especialização possuía 

como objetivo principal oferecer o aperfeiçoamento técnico a servidores da UFRN, dando-

lhes aporte teórico e metodológico destinado à elaboração e implantação de um Programa de 

Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho na UFRN, mediante o ensinamento de práticas e 

conceitos contemporâneos na área. Além disso, em consonância com o objetivo do curso, foi 

delegada, aos servidores concluintes, a responsabilidade de atuarem como agentes 

multiplicadores de conhecimento no tema, em suas respectivas unidades de trabalho, 

articulando e desenvolvendo ações de implantação dentro de projetos de Qualidade de Vida 

no Trabalho na UFRN.  

Ainda no ano de 2010, outro evento influenciou os investimentos da UFRN em QVT, 

foi a implantação do SIASS-UFRN. O SIASS é o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 

do Servidor Público Federal, que foi instituído em 29 de abril de 2009 por meio do Decreto 

Federal nº 6.833. O SIASS tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas 

de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos 

servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, de acordo com a política 
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de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida pelo 

Governo. Por meio do SIASS, a partir de 2010, relatórios com causas de afastamento e 

adoecimento dos servidores passaram a ser emitidos. Esses resultados preocuparam bastante a 

gestão, pois foi constatado que vários servidores se afastavam por muito tempo, sendo 

revelado que as principais causas de afastamento eram transtornos mentais e 

comportamentais; e doenças do sistema osteomuscular. 

Assim sendo, no segundo semestre de 2011, a UFRN deu prosseguimento ao estudo 

sobre possíveis ações que poderiam integrar um Programa de Qualidade de Vida e Saúde no 

Trabalho para seus trabalhadores. Coube à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP, a 

gestão desse tema. 

 

4.2 O PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DA UFRN: VIVER EM 

HARMONIA  

 

Para caracterização do programa foram utilizados os documentos PDI, Plano de 

Gestão, o projeto em construção do Programa Viver em Harmonia e as entrevistas realizadas 

com a coordenação do PQVT, como mencionado anteriormente, bem como um capítulo de 

análise que traz resultados empíricos do PQVT da UFRN publicado no ano de 2015 por 

Torres e Paschoal. Essa publicação faz parte do projeto intitulado “A QVT que eu quero na 

UFRN - Diagnóstico e Contribuições para Política e Programa”, que subsidia e é subsidiado 

por esse estudo. 

Segundo as fontes já citadas em 2012 a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas realizou 

uma pesquisa diagnóstica sobre qualidade de vida no trabalho, ao que tudo indica baseada nas 

propostas teóricas de Limongi-França (2001), da qual participaram 346 (trezentos e quarenta e 

seis) servidores docentes e 513 (quinhentos e treze) servidores técnico- administrativos, 

totalizando 859 (oitocentos e cinquenta e nove) participantes (TORRES; PASCHOAL, 2015). 

Almejando atender às expectativas manifestadas nessa pesquisa diagnóstica, foi lançado ainda 

em 2012, no mês de outubro, o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN, 

intitulado Viver em Harmonia.   

O Viver em Harmonia, por sua vez, entrou em funcionamento a partir do ano de 2013, 

apesar de ainda não haver sido instituído por resolução ou portaria. Todavia, foi designada 

uma equipe da PROGESP que tem se empenhado fortemente na coordenação e execução das 

atividades do programa, assim como na conclusão do projeto (ainda em elaboração), que o 

embasará. Almeja-se a aprovação desse documento pelo Conselho de Administração 
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(CONSAD) da UFRN, com a finalidade de que o programa seja integrado às políticas da 

Universidade, bem como para o avanço e a consolidação das suas práticas, por meio da 

avaliação e do aperfeiçoamento das ações e parcerias existentes, e pelo levantamento de novas 

ações e parcerias a serem realizadas. O projeto do programa é um documento muito 

importante, pois ele agrupa as diretrizes que fundamentam o PQVT e apresenta os seus 

elementos constituintes, tais como: o conceito de gestão, a missão, a visão, os objetivos, o 

referencial teórico, as metas, as atividades, os indicadores de resultados, os recursos humanos, 

físicos e financeiros necessários, além das avaliações e dos relatórios (TORRES; PASCHOAL, 

2015). 

Quanto ao embasamento teórico, no PQVT da UFRN, há predominância da 

abordagem Biopsicossocial e Organizacional de QVT proposta por Limongi-França e 

Kanikadan (2006), apesar desta não ser a única referência que norteia o projeto, sendo citados 

ainda os estudiosos clássicos de QVT, como Walton (1973), Nadler e Lawler (1983) e outros 

autores brasileiros, como Fernandes (1996), Rodrigues (2002) e Ferreira (2012a). Quanto ao 

conceito de QVT adotado no programa, pode-se afirmar que o projeto não deixa claro o seu 

conceito de referência, visto que são apresentados três conceitos distintos sobre essa temática, 

quais sejam: o de Walton (1973); o de Fernandes (1996) e o de Ferreira (2012a), não sendo 

referenciado no corpo do texto o conceito a ser seguido. Ou seja, não existem ainda, 

efetivamente, um conceito de referência de QVT e uma abordagem teórica eleitos 

exclusivamente como sustentáculo para o programa, o que revela o processo de construção 

em andamento do Viver em Harmonia. Além disso, por meio do projeto do programa pode-se 

constatar, ainda, que o conceito de saúde utilizado está conectado ao trabalho e que o 

programa visa contribuir para a promoção da qualidade de vida e bem-estar dos servidores 

com base em suas percepções, formadas pelas experiências vivenciadas no contexto de 

trabalho (TORRES; PASCHOAL, 2015). 

O programa, segundo o seu projeto, foi concebido com a premissa de que o ambiente 

de trabalho deve ser um local prazeroso, alegre e produtivo. Viver em um bom clima entre os 

colaboradores de uma organização pode refletir-se em resultados positivos e notórios, tais 

como, excelência no trabalho interpessoal, distribuição justa de tarefas, desenvolvimento do 

trabalho em equipe, de forma que todos entendam que o resultado final das atividades 

desenvolvidas depende de cada um dos trabalhadores da organização. 

Ainda segundo esse projeto, o Viver em Harmonia visa contribuir para o 

aperfeiçoamento do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida corporativa dos servidores da 

instituição, estando estruturado nas quatro dimensões humanas, a saber: biológica, 
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psicológica, social e organizacional, que têm como base os estudos de Limongi-França. 

Portanto, as ações do programa foram implementadas por meio dessas quatro dimensões e 

que, somadas e articuladas às ações setoriais que já existiam na UFRN anteriormente, 

possuem a finalidade de contribuir para a promoção do bem-estar dos servidores de forma 

efetiva e contínua. Ainda segundo esse documento, a missão do Viver em Harmonia é 

propiciar a prática de hábitos saudáveis de vida que favoreçam relações interpessoais nas 

atividades laborais humanizadas e produtivas entre os servidores da UFRN, contribuindo para 

o bem-estar e para a busca do compromisso com a justiça social e a sustentabilidade 

socioambiental. E visa ser referência em Qualidade de Vida no Trabalho na Administração 

Pública Brasileira por meio da integração das dimensões humanas nele contempladas, tendo 

como argumento estratégico o desenvolvimento pleno dos servidores da UFRN e, 

consequentemente, a busca por uma universidade com inserção internacional e com práticas 

incessantes da sustentabilidade nas ações, conforme previsto no Plano de Gestão 2011-2015. 

O Programa conta com a participação efetiva de dois trabalhadores lotados na Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) da UFRN. Um dos servidores ocupa a função de 

coordenador do programa e o outro, é seu assistente. Esse programa possui um total de 57 

(cinquenta e sete) atividades ativas, distribuídas para 30 (trinta) coordenadores, visto que 

alguns são responsáveis por mais de uma ação do PQVT. Possui como parceiros os 

Departamentos de Educação Física e de Fisioterapia, a Diretoria de Atenção à Saúde do 

Servidor, o Departamento de Artes e a Escola de Música da UFRN, entre outros, estão 

distribuídas, no quadro a seguir (QUADRO 5), de acordo com as dimensões humanas 

supracitadas (biológica, psicológica, social e organizacional): 

 

DIMENSÃO BIOLÓGICA 
 

Exames Periódicos Curso gestante 

ativa bebê 

saudável  

Projetos de prevenção a doenças (Imuno-previníveis, 

DSTs/AIDS, Diabetes, Hipertensão arterial, Saúde Bucal, Saúde 

da mulher e do homem) 

Práticas de relaxamento 
(Exercícios Terapêuticos do Lian 

Gong; Massoterapia; Exercícios 

Respiratórios de Soltura e 

Relaxamento; Meditação Sahaja) 

Projeto de atenção 
fisioterapêutica à saúde do 

servidor (Prevenindo o estresse, 

Pilates na Bola, Promoção do 

autocuidado em pacientes com 

Osteoartrose) 

Atividades motoras para os filhos dos 
servidores (18 a 36 meses – Atividade 

Mãe-Bebê; 04 a 07 anos – Leitura, 

Contação e Vivência de contos e 

lendas infantis; 08 a 16 anos – 

Atividades Motoras) 

Atividades físicas, esportivas e de lazer (Caminhágua; Corrida e 

Caminhada; Dança; Futebol de Campo; Futsal Masculino; Ginástica; 

Hidroginástica; Kung Fu e Box Chinês; Musculação; Musculação 
para Idosos; Natação; Olimpíadas para servidores; Yoga; Ginástica 

Laboral; Voleibol; Polo Aquático, Capoeira e Cultura Popular) 

Programa PRONUTRI (Programa de 

Promoção à Alimentação Saudável) 

 

DIMENSÃO PSICOLÓGICA 
 

Comissão de Mediação nas 

Relações de Trabalho 

Programa Por Amor à Vida 

(Grupo de Apoio aos 

A QVT que eu quero na UFRN - 

Diagnóstico e Contribuições para 
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Acometidos pela Doença 

do Alcoolismo(GADA), Grupo 

Familiares de Alcoolista (Al-

Anon) e Narcóticos Anônimos 

(NA)) 

Política e Programa 

 

DIMENSÃO SOCIAL 
 

Planejamento Familiar Tenda Social Ações Comemorativas (Dia do 

Servidor, dia da mulher, dia das mães, 

etc.) 

Banco de Talentos Aula de Canto  Rodas de Conversa com os 

Servidores 

  Minicurso de Fotografia Programa Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P 
 

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 
 

Programa de Capacitação e 

Aperfeiçoamento 

Programa Permanente de Capacitação para 

Gestores 

Escritório de ideias 

Avaliação dos riscos das 
atividades de Campo 

Programa de Análise e Prevenção de Acidentes 
em Serviço  

Somos UFRN 

Vida com Maturidade (servidores com mais de 50 anos e aposentados) 

 

QUADRO 5 - Dimensões e atividades do Programa Viver em Harmonia (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Na seção a seguir são caracterizadas as atividades analisadas, a amostra do estudo e, 

posteriormente, são descritos os resultados obtidos nas entrevistas realizadas com os 

coordenadores e com os participantes das atividades do PQVT da UFRN, o Viver em 

Harmonia. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ANALISADAS 

 

As atividades do PQVT que compuseram a amostra da pesquisa são caracterizadas 

no quadro adiante (QUADRO 6), cujas informações advém das entrevistas realizadas com os 

coordenadores das atividades. O quadro possui dados referentes a: dimensão a qual pertencem 

as atividades dentro do programa; responsável pela proposição da atividade e da sua inserção 

no PQVT; período de inserção da atividade no programa; além trazer informações sobre o 

público-alvo, público estimado e local de funcionamento das atividades. Todas essas 

informações foram associadas a um único tema: conhecendo melhor as atividades do PQVT. 

 

CONHECENDO MELHOR AS ATIVIDADES DO PQVT 
 

 

Dimensão 

 

Atividade 

Como foi 

proposta a 

inserção no 

PQVT 

Inserção 

no 

PQVT 

 

Público-

alvo 

 

Público 

estimado 

 

Local de 

funcionamento 

Biológica Exames 
Periódicos 

Estratégia do 
Ministério do 

Planejamento 

instituída por Lei 

2012 Servidores 
da UFRN 

Todos os 
servidores  

Abrange toda a 
UFRN, com a 

sede das ações 

localizada no 

http://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/noticia/10697205
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(8.112, de 11 de 

dezembro de 

1990) (BRASIL, 

1990)  

campus central, 

em Natal. 

Biológica Práticas de 

Relaxamento 

Sugestão da 

PROGESP, mas 

já funcionava na 

Escola de 

Enfermagem por 

meio de curso 

técnico. 

2012 Servidores 

da UFRN, 

alunos, 

terceirizad

os e 

comunidad

e externa 

 

 

Cota 

(vagas 

limitadas) 

Acontece no 

campus central  

(Escola de 

Enfermagem, 

Superintendênci

a de 

Infraestrutura, 

PROPLAN, 
CAPPIC e 

PROGESP). 

Organizacional Programa de 

Capacitação e 

Aperfeiçoame

nto 

Proposto pelos 

Planos de Gestão 

2011-2015 e de 

Desenvolviment

o Institucional – 

PDI 2010-2019 

da UFRN 

2012 Servidores 

da UFRN 

 

Cota 

(vagas 

limitadas) 

Abrange toda a 

UFRN, com a 

sede das ações 

localizada no 

campus central, 

em Natal. 

Organizacional Programa de 

Análise e 

Prevenção de 

Acidentes em 

Serviço 

Sugestão da 

PROGESP 

2012 Servidores 

da UFRN, 

alunos, 

terceirizad

os e 
comunidad

e externa 

Todos que 

sofrerem 

acidentes 

em serviço 

ou dentro 
da UFRN 

Abrange toda a 

UFRN, com a 

sede das ações 

localizada no 

campus central, 
em Natal. 

Psicológica Por Amor à 

Vida 

Existe desde 

1989, sendo uma 

das ações QV 

que acontecia 

isoladamente 

antes do PQVT 

entrar em 

funcionamento e 

foi inserida ao 

programa por 
sugestão da 

PROGESP. 

2012 Servidores 

da UFRN, 

alunos, 

terceirizad

os e 

comunidad

e externa 

 

 

 

Cota 

(vagas 

limitadas) 

Por questões 

estruturais 

acontece no 

campus central, 

no 

Departamento 

de Assistência 

ao Servidor  

Psicológica A QVT que eu 

quero na 

UFRN – 

diagnóstico e 

contribuições 

para política e 

programa 

Atividade 

proposta pela 

coordenadora da 

ação e inserida 

ao programa por 

sugestão da 

PROGESP 

Janeiro 

de 2014 

Servidores 

da UFRN, 

alunos e 

terceirizad

os 

Todos os 

servidores 

da UFRN, 

alunos e 

terceirizad

os 

 

Abrange toda a 

UFRN, com a 

sede das ações 

localizada no 

campus central, 

em Natal. 

Social Minicurso de 

Fotografia 

Sugestão da 

PROGESP 

Março 

de 2014 

Servidores 

da UFRN 

Cota 

(vagas 

limitadas) 

Ofertado no 

campus central 

Social Aula de Canto Sugestão da 

PROGESP 

Julho de 

2013 

Servidores 

da UFRN e 
terceirizad

os 

Cota 

(vagas 
limitadas) 

Por questões 

estruturais 
acontece apenas 

no campus 

central, na 

Escola de 

Música  

 

QUADRO 6 – Caracterização das atividades do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 
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Outras informações adicionais sobre as atividades e que não estão contidas no quadro, 

mas que ajudam a entender melhor o programa são: as ações, via de regra, são oferecidas na 

forma de projetos, por docentes ou servidores técnico-administrativos da universidade. 

Normalmente, os propositores dos projetos são os indivíduos que assumem a função de 

coordenadores, ou porque foram eles que apresentaram o projeto da atividade à PROGESP 

e/ou porque detém competência sobre a função. Existem 3 (três) tipos diferentes de atividades: 

as determinadas por Lei, que é um tipo bem específico de ação; as propostas por meio de 

projeto de docente ou de servidor técnico-administrativo, como já mencionado; ou ainda 

definidas pela própria gestão, que é a forma mais comum de inserção de uma atividade dentro 

do PQVT.  

Das 8 (oito) atividades investigadas, 5 (cinco) foram inseridas no programa no ano 

de 2012, concomitantemente com o lançamento deste, 1 (uma) em 2013 e 2 (duas) no ano de 

2014. Todas as atividades analisadas funcionam no campus central da UFRN, sendo que 

algumas possuem abrangência de toda a população da UFRN e outras, atuam apenas em 

algumas unidades da IES. 

Em se tratando dos principais usuários que utilizam as atividades do programa que 

foram analisadas, a maioria dos coordenadores respondentes informou que os servidores 

técnico-administrativos são os que mais procuram as atividades, mas também há docentes, 

terceirizados, alunos e comunidade externa, em menor número. Cinco das atividades 

pesquisadas são limitadas a uma cota de vagas abertas, as demais são oferecidas a todos os 

servidores da instituição. 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Assim como as atividades foram caracterizadas na seção anterior, nesta seção será 

traçado o perfil tanto dos responsáveis pelas atividades do PQVT como dos participantes 

destas, a fim de caracterizar o universo pesquisado e os profissionais que atuam em QVT na 

UFRN. 

Quanto aos coordenadores, há predominância do sexo feminino (62,5%), com idades 

que variam de 27 a 61 anos. Esse profissionais trabalham na instituição em média há 9 anos. 

Quanto à escolaridade, a predominância de nível escolar encontra-se em graduação e 

doutorado: dos 8 (oito) entrevistados, 3 (três) possuem graduação e 3 (três), doutorado. A 

maioria dos coordenadores, 5 (cinco), são servidores técnico-administrativos, o que 

corresponde a 62,5% (QUADRO 7). 
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PERFIL DOS COORDENADORES 
 

Sexo Idade Tempo 

de 

Serviço  

Escolaridade Cargo 

Feminino    Masculino 

 

 

F = 5             F= 3 

(62,5%)          (37,5%) 

 

Variou 

de 27 

a 61 

anos 

Variou 

de 1 

ano e 5 

meses a 

33 anos 

e 11 

meses 

 G           E           M           D 

 

 

F=3    F=1    F=1     F=1 

 

Técnico               Docente 

Administrativo   

 

   F=5                   F=3  

 

 

LEGENDA: F= Frequência; G = Graduação; E = Especialização; M = Mestrado; D = Doutorado 

QUADRO 7 – Perfil dos coordenadores das atividades do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Quanto aos participantes das atividades, por meio do instrumento de coleta de dados, 

pôde-se obter um perfil destes trabalhadores em relação ao perfil demográfico (sexo e idade), 

socioeconômico (renda familiar bruta, nível de escolaridade) e profissiográfico (local de 

trabalho, cargo e tempo de trabalho), cujos dados obtidos foram dispostos no quadro a seguir: 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES  
 

Sexo Idade Escolaridade Cargo Tempo de 

Serviço  

FEM         MASC 

 

F=12        F=12 
(50%)      (50%) 

 

Variou de 

20 a 68 

anos 

NE       2ºGC       G       E       M        D 

 

F=1       F=4      F=6     F=9    F=2     F=2 
 

B      TA      DOC 

 

F=1   F=20   F=3    

Variou de 

6 meses a 

45 anos 

LEGENDA: FEM = Feminino; MASC = Masculino; F = Frequência; NE = Nunca estudou; 2ºGC = 2º Grau 

Completo; G = Graduação; E = Especialização; M = Mestrado; D = Doutorado; B = Bolsista; TA = Técnico-

Administrativo; DOC = Docente 

 

QUADRO 8 – Perfil dos participantes das atividades do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Quanto ao sexo não houve diferença, sendo entrevistados 12 homens e 12 mulheres, 

que apresentaram média de idade de 42 anos e 3 meses, sendo que a maior concentração de 

trabalhadores encontra-se entre a faixa etária dos 20 aos 38 anos, com 13 (treze) respondentes. 

Quanto à escolaridade, ela variou de nunca ter estudado e possuir doutorado. Segundo o cargo 

que ocupam na UFRN, 20 dos respondentes, ou seja, 83,33%, são servidores técnico-

administrativos e que trabalham na organização, em média, há 13 anos e 5 meses.  

Dentre esses participantes, 23 são servidores públicos, apenas 1 (um) não é, o que 

corresponde a apenas 4,166% do total. As unidades de trabalho onde exercem suas funções 

são: 12 (doze) trabalham em pró-reitorias; 3 (três), em departamento; 3 (três) em escola; 2 

(dois) em superintendência; e 1 (um) na reitoria, no Núcleo de Educação Infantil (NEI), em 
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um dos centros universitários e outro, é lotado na maternidade. Quanto à renda familiar bruta 

percebida pelos participantes, ela variou de R$850,00 a R$15.000,00.  

 

4.5 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS COORDENADORES 

DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 

 

O instrumento utilizado para entrevistar os coordenadores das atividades conta com 

22 (vinte e duas) perguntas abertas. A primeira parte das questões foi utilizada para 

caracterizar as atividades do programa e a amostra formada pelos coordenadores destas. Com 

a segunda parte da entrevista, a partir da questão número 6, a pesquisadora buscou 

aprofundar-se ainda mais na atividade para tentar responder aos objetivos geral e específicos. 

As respostas foram categorizadas segundo Bardin (2011), não sendo auto excludentes. 

Portanto, as tabelas a seguir trarão todas as categorias obtidas nesse processo. A ordem em 

que as categorias aparecem são de acordo com a ordem decrescente em que foram apontadas 

pelos respondentes. 

Quanto aos benefícios que as atividades podem trazer para os participantes os 

coordenadores, estes poderiam citar quantas respostas quisessem. Por conseguinte, a resposta 

mais citada foi a melhora da qualidade de vida, seguida de promoção da saúde. As demais 

respostas foram apontadas apenas 1 (uma) vez (TAB. 1). 

 

BENEFÍCIOS 
 

Resposta dos coordenadores Frequência               Porcentagem 

Melhora da QV        5                                62,5% 

Promoção da saúde        2                                25% 

Melhoria da relação interpessoal        2                                25% 

Prevenção de riscos à saúde        1                                12,5% 

Proporciona momentos de prazer        1                                12,5% 

Promove felicidade        1                                12,5% 

Ajuda no sentimento de realização        1                                12,5% 

Diagnóstico de doenças ocupacionais        1                                12,5% 

Diminuição de dores        1                                12,5% 

Aumento de disposição        1                                12,5% 

Aumento de produtividade        1                                12,5% 

Melhoria das questões psicológicas        1                                12,5% 

Melhora no humor         1                                12,5% 

Sensibilização para a prática da atividade física        1                                12,5% 

Adquirir conhecimento        1                                12,5% 

Melhora do desempenho das funções laborais        1                                12,5% 

Benefício pecuniário        1                                12,5% 

Prevenção de acidentes        1                                12,5% 

Proposição de políticas de QVT        1                                12,5% 

Melhoria do PQVT        1                                12,5% 
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Melhora do convívio familiar        1                                12,5% 

Oportunidade de se expressar        1                                12,5% 

Desenvolvimento da consciência corporal        1                                12,5% 

 

TABELA 1 – Benefícios das atividades do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de Qualidade de Vida no 

Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Para ilustrar essa categoria, segue a fala de um dos coordenadores, que afirmou que 

sua atividade,  

“[...] assim como diversas outras atividades, é capaz de agregar momentos de prazer para a 

pessoa. E você tendo momentos desse tipo na sua vida, certamente você tende a ser uma 

pessoa mais feliz, mais realizada e isso é fundamental no processo de convivência com os 

seus colegas de trabalho e até mesmo com a sua família. Embora seja um programa de 

qualidade de vida no trabalho, se você tem qualidade de vida no trabalho, certamente você 

tende a melhorar a sua qualidade de vida em casa ou fora do trabalho. Então, é bem 

importante, eu acho bem importante” (Coordenador nº 7). 
 

Quanto à questão de haver integração entre a atividade desenvolvida pelo 

entrevistado com as demais atividades do programa, todos os respondentes afirmaram haver 

integração com pelo menos as atividades da sua própria dimensão. Segundo um dos 

coordenadores: “Eu observo uma integração entre elas. Nós somos de forma análoga a uma 

corrente. Então cada uma é um gominho daquela corrente que visa dar uma força, uma 

estrutura, num universo maior, num contexto maior” (Coordenador nº 4). 

No quesito objetivos das atividades os coordenadores também puderam fornecer 

mais de uma resposta. Seguem, portanto, na tabela a seguir, as respostas apontadas em ordem 

decrescente de indicação:  

 

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES 
 

Resposta dos coordenadores Frequência               Porcentagem 

Melhorar a QVT        5                                62,5% 

Atender o maior número de servidores        2                                25% 

Melhoria da relação interpessoal dos trabalhadores        2                                25% 

Promover a identificação do trabalhador com o trabalho        1                                12,5% 

Promover a identificação do trabalhador com a 

universidade 

       1                                12,5% 

Melhorar o desempenho do servidor no uso de suas 

atribuições 

       1                                12,5% 

Interiorizar a capacitação        1                                12,5% 

Prevenir o uso de bebida        1                                12,5% 

Reduzir e/ou neutralizar os acidentes em serviço        1                                12,5% 

Avaliar os riscos ambientais        1                                12,5% 

Elaborar uma política de QVT        1                                12,5% 

Propor melhorias para o PQVT        1                                12,5% 

Melhorar a expressão do servidor        1                                12,5% 

 

TABELA 2 – Objetivos das atividades do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de Qualidade de Vida no 

Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 
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Para exemplificar essa questão, segue a fala de um dos coordenadores:  

“Melhorar a qualidade de vida no trabalho, agora isso também perpassa pelas relações 

interpessoais, que eu acho que é o grande tendão de Aquiles em todos os setores. Ter um 

ambiente de trabalho favorável, não é só ter um mobiliário bonito, envolve também outras 

coisas. Então eu acho que uma dos maiores objetivos do programa não é só oferecer 

atividade física, e sim melhorar as relações interpessoais, pois esse é o grande gargalo, é aí 

que as coisas emperram. E aí você pode oferecer mil coisas maravilhosas, mas você está 

lidando com gente e lidar com gente não é fácil porque a comunicação não é fácil. Então eu 

acho que o maior objetivo que o programa tem é fazer com que as pessoas gostem do que 

fazem, se identifiquem com a universidade” (Coordenador nº 2). 
 

Quanto ao cumprimento dos objetivos mencionados, a maioria dos coordenadores, 5 

(cinco), o que corresponde a 62,5%, afirmaram estar conseguindo cumpri-las. Uma das 

coordenadoras que afirmou não estar cumprindo as metas acredita que por ser facultativa a 

participação na ação, a equipe não consegue atender à maioria ou à totalidade dos servidores 

da instituição. Os outros dois coordenadores que não conseguiram ainda atingir o objetivo da 

atividade afirmaram que ainda há falha na divulgação da ação. 

Em relação à comunicação entre a coordenação/equipe da atividade e a coordenação 

do Viver em Harmonia, todos os respondentes afirmaram que ela é boa e fluídica, 

acontecendo por meio de e-mail, telefone e/ou pessoalmente. 

Quando perguntados sobre a atividade estar sendo efetiva quanto a atingir o objetivo 

de promover e/ou manter a QVT, todos afirmaram que esse desígnio está sendo cumprido, 

com exceção de um dos  coordenadores, que apontou que:  

“Ainda estamos muito no início do andamento dessa atividade. (...) nós somente teremos 

condições de dar uma resposta para essa pergunta mais efetivamente a partir de março do 

ano de 2015. Mas eu posso te dizer que (...) essa é uma abordagem que tenta promover 

qualidade de vida no trabalho sim e que tem conseguido” (Coordenador nº 6). 
 

Quando perguntados sobre a continuidade da atividade, apenas dois coordenadores 

afirmaram que suas atividades não são contínuas. Um mencionou que a atividade ocorre 

apenas algumas vezes ao ano devido à existência de limitação para pagamento das horas 

trabalhadas pelo professor. E o outro, que a ação possui um período para existir. Segundo a 

fala do coordenador:  

“Ela é uma atividade que tem um período para existir, tendo começado em 2014 e que possui 

uma previsão para ser encerrada em 2016. Então a primeira versão dessa atividade tem essa 

proposta de duração, e em 2016 nós poderemos realizar uma avaliação e ver se há uma 

necessidade de continuidade ou não” (Coordenador nº 6). 
 

Com relação à divulgação das atividades, apenas um dos responsáveis pelas 

atividades afirmou não estar sendo realizada divulgação pela coordenação da ação, entretanto, 

apontou que os participantes do grupo atuam como multiplicadores, divulgando e convidando 
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outras pessoas a participarem da ação. Afirmou, ainda, que a perícia médica encaminha 

pessoas ao serviço. Segundo dados colhidos, os sistemas integrados da UFRN, onde são 

divulgadas as informações acadêmicas para toda a UFRN, é o meio mais utilizado para 

divulgar a atividade, seguido de e-mail. Seguem na TABELA 3 os canais de divulgação das 

atividades apontados pelos coordenadores das atividades, que poderiam citar mais de uma 

resposta para essa pergunta. 

 

DIVULGAÇÃO 
 

Resposta dos coordenadores Frequência               Porcentagem 

Sistemas integrados da UFRN        5                              62,5% 

E-mail         4                              50% 

Pessoalmente        2                              25% 

Mídias impressas (carta convocatória, cartazes e panfletos)        2                              25% 

Plenárias da unidade        1                              12,5% 
Rede social da PROGESP (facebook)        1                              12,5% 
Rádio universitária        1                              12,5% 
Tv universitária        1                              12,5% 
Próprios participantes da atividade        1                              12,5% 
Perícia Médica        1                              12,5% 

 
TABELA 3 – Canais de divulgação das atividades do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de Qualidade 

de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Quanto à quantidade de pessoas envolvidas na realização das atividades, esse 

quantitativo variou de 1 (um) único trabalhador a até 17 (dezessete) pessoas. Entretanto, a 

média de envolvidos com a ação é 7 (sete) pessoas, sendo as equipes compostas por 

servidores técnico-administrativos, docentes e bolsistas. 

No quesito evasão, unanimemente a resposta dos coordenadores foi que ela ocorre 

pelos mais variados motivos. E, segundo as informações colhidas, ela gira em torno de 10 a 

20% dos participantes. Seguem trechos de falas dos coordenadores sobre a questão que 

servem para qualificar as respostas: “Os motivos para a desistência são todos os possíveis e 

imagináveis” (Coordenador nº 2). Segundo o Coordenador nº 8, a desistência:  

 

“Acontece por outros motivos, mas em geral tem as duas coisas: tem a pessoa que some e tem 

aquelas que não conseguem vir porque o trabalho não deixa, ou porque viaja muito, ou 

porque o horário finda se estendendo, ou porque já viajando muito de férias. Vários são os 

motivos. Mas isso não me abala. Eu vejo como um fluxo natural. Faz parte também essa 

liberdade”. 

 

Apenas um dos coordenadores afirmou não saber precisar por quais motivos a 

desistência ocorre. Segundo ele:  

“Existe bastante evasão da atividade. Nesse ano de 2014 nós implantamos o formulário de 

evasão, mas como a Superintendência de Informática ainda está desenvolvendo nosso módulo 
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dentro do sistema (SIGRH), nós ainda não tivemos acesso aos resultados. Quando nós 

tivermos acesso às respostas dos formulários é que poderemos fazer uma análise significativa” 

(Coordenador nº 3).  
 

Segue na TABELA 4 todas as respostas citadas pelos respondentes quanto aos 

motivos da evasão. Houve a categorização e agrupamento das respostas semelhantes. 

 

EVASÃO 
 

Resposta dos coordenadores Frequência               Porcentagem 

Surgimento de outro compromisso no mesmo horário da 

atividade  (trabalho, viagem, etc) 

       5                               62,5% 

Desinteresse        3                               37,5% 

Falta de tempo        2                               25% 

Falta de informação sobre a ação        1                               12,5% 

Falta de credibilidade da atividade        1                               12,5% 

Já possuir acompanhamento médico        1                               12,5% 

Estar sem automóvel        1                               12,5% 

Férias        1                               12,5% 

Negação do alcoolismo        1                               12,5% 

Por motivo de doença        1                               12,5% 

Não sabe precisar os motivos        1                               12,5% 

 

TABELA 4 – Motivos para a evasão dos participantes do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Quanto à questão de já ter havido avaliação da atividade pela equipe que a compõe, 

apenas uma das coordenadoras afirmou nunca ter havido qualquer tipo de avaliação da 

atividade, apesar de existir uma proposta, que ainda não foi efetivada. Os demais 

coordenadores afirmaram que existe frequentemente avaliação, apesar de esse não ser um 

procedimento sistemático. Quando a avaliação ocorre, ela é desenvolvida pelos coordenadores, 

não é uma sistematização do PQVT. Segue a fala de um dos coordenadores para ilustrar essa 

questão: 

“Sempre estamos reavaliando os nossos cursos. Temos momentos de avaliação e reflexão 

constantemente. Quando verificamos que algo não foi bem avaliado, fazemos modificações. 

Não existe algo sistemático, um momento de pararmos apenas para avaliar o que está 

acontecendo, mas essa avaliação é realizada sempre que ofertamos um curso” (Coordenador 

nº 3). 

 

Ainda sobre avaliação da atividade, foi perguntado se os seus usuários avaliam-na, o 

que foi respondido afirmativamente por metade dos coordenadores e negativamente pela outra 

metade. As respostas fornecidas corroboram com o que foi afirmado anteriormente, que as 

avaliações que ocorrem são realizadas pelo coordenador da atividade, não é uma sistemática 

do próprio programa. E, ainda para complementar essa informação, foi realizada a pergunta se 

já houve algum estudo para saber se a atividade está atendendo às necessidades dos 
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trabalhadores, o que foi respondido pela maioria dos coordenadores negativamente, ou seja, 6 

(seis) dos respondentes afirmaram não ter havido esse tipo de verificação, o que corresponde a 

75%. Um dos respondentes afirmou que na sua atividade houve essa verificação, mas como 

essa avaliação não foi algo específico do programa, foi considerado como não tendo existido. 

Um outro entrevistado afirmou que na criação da atividade, no ano de 1989, também houve 

um estudo dessa natureza, mas pela lacuna temporal de 26 anos, também foi considerado que 

não houve estudo para saber se a atividade está atendendo às necessidades dos usuários, que 

já não são os mesmos de tantos anos atrás.  

Segundo os coordenadores de todas as atividades existem mecanismos para os 

usuários sugerirem melhorias, que foram descritos no GRÁFICO 1 seguindo a ordem 

decrescente em que foram apontadas: 

 

GRÁFICO 1 – Mecanismos de sugestões de melhorias para as atividades do PQVT (Fonte: Dados da pesquisa 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Nesta pesquisa, solicitou-se também a opinião dos coordenadores sobre o PQVT da 

UFRN e sugestões de melhorias para a atividade desenvolvida e para o programa como um 

todo. Quanto à opinião a respeito do PQVT da UFRN, todos foram unânimes em dizer que é 

um programa muito importante. Seguem as falas de alguns respondentes para elucidar a 

questão:  “É um programa que só veio a somar com os trabalhos já existentes, ao aglutiná-los. 

Eu acredito que ele só tem colaborado com a qualidade de vida do servidor. Ele é um 

programa sonhado por muitos e por mim também” (Coordenador nº 5). 

  

“Eu acho que é de extrema importância. Qualquer ambiente de trabalho precisa de interação, 

precisa de um olhar para a pessoa, para o humano. E o humano não é só trabalho. É 

consciência de si, é consciência do espaço. Humano é estar consigo e com o outro. É poder 

interagir, é se sentir ouvido, é se sentir respeitado. É poder se expressar” (Coordenador nº 8).  
 

Quanto às sugestões de melhorias, seguem, na tabela a seguir (TAB. 5), as respostas 

fornecidas: 

 

Pessoalmente --> 6 (75%) 

Por meio do instrumento de 
avaliação da atividade --> 4 (50%) 
Por E-mail --> 2 (25%) 

Por meio da Ouvidoria --> 1 
(12,5%) 
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SUGESTÕES DE MELHORIAS 
 

 

Resposta dos coordenadores 
 

Frequência 

Melhorar a divulgação do PQVT  2 

Melhora da infraestrutura  2 

Disponibilizar mais vagas para as atividades mais procuradas 1 

Aumentar a rede de servidores envolvidos nas atividades e no PQVT 1 

Criar pessoas-chave/parcerias/mini-coordenações nos setores da UFRN que 

possam ajudar a coordenação do PQVT na divulgação e execução das 

atividades oferecidas 

1 

Diminuir a quantidade de atividades oferecidas no mês do servidor, diluindo-as 

nos meses do ano inteiro 

1 

Melhora dos recursos financeiros  1 

Diversificar mais as atividades físicas 1 

Aumentar a disponibilidade de horários para realização das atividades 1 

Participação de uma equipe multiprofissional trabalhando no programa  1 

Interiorização das atividades do PQVT 1 

Criação de evento para favorecer integração 1 

Participação da coordenação do PQVT nas atividades  1 

Melhorar a sensibilização das pessoas quanto à realização das atividades do 

PQVT 

1 

Criar algum mecanismo que fosse motivador para diminuir a desistência dos 

participantes das atividades, melhorando, assim, a adesão à prática das 

atividades  

1 

Realizar atividades para contribuir com a melhoria da inteligência emocional  1 

 

TABELA 5 – Sugestões de melhorias para o PQVT e suas ações (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Para ilustrar as respostas, segue a fala de um dos respondentes: 

“A coordenação do programa precisa criar pessoas-chave/parcerias/mini-coordenações nos 

setores da UFRN que possam ajudá-los na divulgação e execução das atividades oferecidas; 

diminuir a quantidade de atividades oferecidas no mês do servidor, diluindo-as nos meses do 

ano inteiro; realizar atividades para contribuir com a melhoria da inteligência emocional é 

muito importante, as pessoas hoje em dia carecem de saber lidar com a diversidade das 

pessoas; criar algum mecanismo que fosse motivador para diminuir a desistência dos 

participantes das atividades” (Coordenador nº 2). 
 

Das sugestões de melhorias, as únicas respostas que foram citadas mais de uma vez 

foram melhorar a divulgação do PQVT e a infraestrutura, com 2 (duas) citações cada. Após 

essa apresentação dos resultados da entrevista com os coordenadores das atividades, serão 

descritos os resultados obtidos na entrevista com os participantes das atividades do PQVT. 
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4.6 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DAS 

ATIVIDADES DO PROGRAMA 

 

Serão ilustradas nessa seção as respostas de 3 (três) participantes de cada uma  das 

atividades analisadas, já mencionadas anteriormente. Para manter sob sigilo a identidade dos 

participantes, eles foram numerados de 1 (um) a 24 (vinte e quatro), utilizando-se o sistema 

alfanumérico de codificação, que foi utilizado quando necessário. E, com base nas respostas 

dos participantes do PQVT, foram dispostas tabelas ou gráficos sobre os temas das perguntas. 

As respostas foram categorizadas segundo Bardin (2011), não sendo auto excludentes. Assim 

sendo, as respostas categorizadas aparecem segundo a ordem decrescente em que foram 

apontadas pelos respondentes. 

A primeira questão pesquisada foi sobre a percepção dos trabalhadores quanto ao que 

eles consideram ser qualidade de vida no trabalho. Tal pergunta foi realizada para que pudesse 

ser feita uma inter-relação do conceito que os usuários possuem sobre QVT com o que eles 

esperam de um programa de qualidade de vida no trabalho. Os entrevistados puderam dar 

quantas respostas quisessem para essa questão. As respostas mais citadas foram possuir boas 

condições de trabalho, seguida de infraestrutura adequada, possuir um ambiente de trabalho 

saudável e ter um bom relacionamento interpessoal. As respostas fornecidas foram 

categorizadas na tabela a seguir (TAB. 6):  

 

PERCEPÇÃO SOBRE QVT 
 

Subcategorias (quanto às respostas)  Frequência                Porcentagem 

Possuir boas condições de trabalho        15                               62,5% 

Infraestrutura adequada        12                               50% 

Possuir um ambiente de trabalho saudável        12                               50% 

Bom relacionamento interpessoal        12                               50% 

Gostar do trabalho que desempenha        6                                 25% 
Possuir um bom gestor        3                                 12,5% 

Reconhecimento financeiro        3                                 12,5% 
Valorização do trabalhador        3                                 12,5% 
Ter acesso a atividades de QVT        2                                 8,3% 

Cooperação dos trabalhadores        2                                 8,3% 
Bom clima organizacional        2                                 8,3% 
Preocupação com o bem-estar do servidor        2                                 8,3% 
Acesso à informação        2                                 8,3% 
Ter acesso à educação        1                                 4,16% 

Ambiente que favoreça o crescimento profissional        1                                 4,16% 

Poder conciliar trabalho e estudo        1                                 4,16% 
Prestar bom atendimento ao público        1                                 4,16% 

 
TABELA 6 – Percepção dos usuários sobre o conceito de QVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 
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Para exemplificar o que foi citado como sendo o significado de QVT apresenta-se as 

falas de dois participantes do PQVT:  

 

“Qualidade de Vida no Trabalho é você ter uma estrutura para trabalhar, ter uma boa 

iluminação no trabalho, ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, 

favorecendo assim um clima agradável dentro do trabalho. Isso favorece muito a sua 

qualidade de vida, até porque a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho do 

que com a nossa própria família em casa” (Participante nº 2). 

  

“Qualidade de Vida no Trabalho pra mim significa você desempenhar sua função de uma 

maneira satisfatória e que não prejudique sua saúde. Que você consiga manter sua saúde 

mental, física e psicológica desempenhando seu trabalho. Você desempenhe sua função sem 

nenhum dano à sua saúde” (Participante nº 10). 

 

Quanto à divulgação do PQVT, os trabalhadores afirmaram ficar sabendo das 

atividades por diversas mídias, sendo as principais e-mail e divulgação por meio dos colegas 

de trabalho (TAB. 7). Para essa pergunta, os respondentes também poderiam dar mais de uma 

resposta, como pode ser observado na fala de um dos entrevistados: “Fico sabendo através de 

divulgação por e-mail, pela própria página da PROGESP, da UFRN, que é sempre atualizada 

informando as ações, os colegas divulgando nas salas e também por meio das redes sociais” 

(Participante nº 9). 

 

DIVULGAÇÃO 
 

Respostas  Frequência                    Porcentagem 

E-mail        7                                     29,17% 

Por colegas de trabalho        6                                     25% 

Site da UFRN        4                                     17% 

Por meio do responsável pela atividade        4                                     17% 

Panfleto        3                                     12,5% 

Sistemas integrados da UFRN        3                                     12,5% 

Lotação na unidade responsável pela atividade        3                                     12,5% 

Memorando        3                                     12,5% 

Carta Convocatória        2                                     8,3% 

Site da PROGESP        2                                     8,3% 

Redes Sociais        2                                     8,3% 

Encaminhamento da perícia médica        2                                     8,3% 

Boletim informativo da UFRN        2                                     8,3% 

 

TABELA 7 – Canais de divulgação do PQVT (respostas dos participantes das atividades) (Fonte: Dados da 

pesquisa Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos 

trabalhadores) 

 

Segundo dados colhidos nas entrevistas, quanto à participação em atividades do 

PQVT, 12 (doze) dos respondentes, o que equivale a 50%, somente participam ou 

participaram apenas da atividade analisada; 12 (doze) afirmaram participar de mais de uma 
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atividade, ou seja, da atividade analisada e mais alguma outra: prática de atividade física, 11 

(onze) apontamentos; atividades de capacitação, com 2 (duas) citações; e atividades da 

Dimensão Organizacional e Social, com 1 (uma) referência cada. Quanto à evasão das 

atividades do PQVT, 10 (dez) dos 12 (doze) respondentes que participam ou participaram de 

mais de uma atividade do PQVT informaram que evadiram da ação pelos motivos elencados 

na tabela a seguir (TAB. 8). É necessário frisar que o cálculo da porcentagem para essa 

questão foi realizado levando-se em consideração apenas os participantes que evadiram da 

atividade que realizavam, ou seja, 10 (dez), e que cada um dos entrevistados poderia dar mais 

de uma resposta para a questão. 

 

EVASÃO 
 

Respostas Frequência                   Porcentagem 

Incompatibilidade de horário / horário inconveniente 7                                  70% 

Descontinuidade da atividade 3                                  30% 

Excesso de atividades no local de trabalho 1                                  10% 

Excesso de peso corpóreo 1                                  10% 

 

TABELA 8 – Motivos para a evasão das atividades (respostas dos participantes das atividades) (Fonte: Dados da 

pesquisa Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos 

trabalhadores) 

 

Para ilustrar as respostas, segue a fala de um dos entrevistados: 

“Desisti da atividade porque os horários oferecidos eram muito ruins: ou às 7:00 da manhã 

ou ao meio-dia. Às 7:00 a pessoa já chega atrasada, o expediente começa às 7:30 e você 

ficar fazendo musculação das 7 às 8 a pessoa chega atrasada, tem que tomar banho, fica 

cansada e ao meio-dia, você está morrendo de fome” (Participante nº 22). 

 

Quanto à satisfação com a atividade em que participa, 23 (vinte e três) respondentes, 

ou seja, 95,83%, forneceram opiniões positivas, como: é uma atividade válida, importante, 

algo bom, muito boa, muito importante, interessante, excelente, prazerosa, relaxante. Apenas 

uma pessoa trouxe fala negativa à respeito da atividade: disse que a ação é muito limitada. 

Um outro respondente, apesar de falar positivamente sobre a atividade, trouxe também um 

apontamento negativo que é importante ser relatado aqui:  

“A atividade tem seus pontos positivos e negativos. Os positivos são: traz esclarecimentos 

para algumas dúvidas, entra em alguns assuntos que posteriormente nós podemos nos 

aprofundar; e como negativo, são muitas informações para poucos dias, às vezes a pessoa se 

perde, fica cansativo. Às vezes poderíamos até aproveitar um pouco mais da atividade, mas 

não conseguimos devido a ser tudo muito extenso e muito rápido” (Participante nº 11). 
 

Quanto à adequação da atividade à realidade do trabalhador, 19 (dezenove) 

trabalhadores, o que corresponde a 79,17%, informaram que enxergam sim relação entre a 
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atividade praticada com o seu trabalho desenvolvido na UFRN e, apenas 5 (cinco) 

informaram não haver qualquer inter- relação entre esses dois elementos (GRÁFICO 2). 

 

 

GRÁFICO 2 – Adequação da atividade à realidade do trabalhador (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Corroborando com os dados encontrados, segue fala de um dos respondentes quanto 

à essa questão:  

“Assim, minha atividade é sentado, parado praticamente. Só atendendo o pessoal aqui, então 

eu não tenho muito esforço físico. Não exige muito do meu físico, então eu acho que a 

relação foi essa de ter contribuído já que eu passo a maior parte do tempo aqui na 

Universidade... contribuiu muito para que os meus exames dessem alterados em relação ao 

colesterol. Tem ligação direta com a questão de atividade física e alimentação” (Participante 

nº 2). 
 

No quesito efetividade da atividade quanto à promoção e/ou manutenção da 

qualidade de vida no trabalho, 17 (dezessete) respondentes, ou seja, 70,83%, afirmaram que a 

atividade está colaborando para a melhoria e/ou manutenção da sua QVT; 5 (cinco) 

responderam negativamente, o que corresponde a 20,83%, e 2 (dois) respondentes, 8,33%, 

informaram não poder dar certeza sobre essa questão, mas que esperam que a atividade esteja 

sendo efetiva (TAB. 9).  

 

EFETIVIDADE NA PROMOÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA QVT 
 

Respostas Frequência                                     Porcentagem 

Sim        17                                                     70,83% 

Não        5                                                       20,83% 

Não soube responder        2                                                       8,33% 

 

TABELA 9 – Efetividade na promoção e/ou manutenção da QVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Apesar de a maior frequência de respostas ter se concentrado na afirmação positiva, 

segue um exemplo de falas positiva e negativa, pois o argumento negativo pareceu bastante 

importante para o entendimento da questão sobre QVT: “Está sim sendo efetiva, ela está 

79% 

21% 

Sim 

Não 
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promovendo minha qualidade de vida, por isso faço força pra vir, pra não deixar a peteca cair. 

Eu moro na zona norte, mas eu venho, só não venho quando tenho algum problema” 

(Participante nº 18). 

 

“Em minha opinião, os exames estão servindo muito como constatação do estado de saúde do 

servidor, mas eu não estou vendo, ainda, uma proatividade maior de você promover a 

qualidade de vida. Porque você promover a qualidade de vida não é só você constatar 

exames médicos é você ter ações, para que você possa melhorar a qualidade de vida do 

servidor e eu não falo somente dos exames periódicos, em relação aos exames físicos e as 

atividades desenvolvidas eu acho que deveria ter um acompanhamento maior para que o 

servidor se sente com a qualidade de vida melhorada” (Participante nº 3). 
 

Uma das perguntas da entrevista faz referência à sensação ao término da atividade, o 

que os entrevistados responderam, em sua maioria, palavras que expressam sensação positiva. 

Apenas 3 (três) pessoas utilizaram palavras que remetem à negatividade e 2 (duas), à 

indiferença (TAB. 10). Para exemplificar as sensações positivas:  

“Eu gostei, me senti bem de ter preenchido o questionário porque foi uma forma de registrar 

o acidente, que eu passei por isso, que outras pessoas também passaram. Então acho que é 

importante ter isso para ficar registrado, mesmo que em números, mas que para uma hora 

através desses números se veja a necessidade de realmente mudar. Não sei quantas mais 

pessoas vão cair nessa escada para que seja colocado um corrimão de segurança, mas eu 

acredito que eu contribuí da pior forma, em números, para que isso seja registrado. Então 

acredito que esse registro é importante, tem que ser feito mesmo e eu espero ter contribuído 

mesmo que dessa forma, mas que eu contribuí para que esse trabalho seja feito e tenha 

continuidade” (Participante nº 9). 
 

 

SENSAÇÃO AO TÉRMINO DA ATIVIDADE 
 

Respostas        Frequência                                                      Porcentagem                                          

Sensação Positiva              19                                                                     79,17% 

Sensação Negativa              3                                                                       12,5% 

Indiferente              2                                                                       8,33% 

 

TABELA 10 – Sensação dos participantes do PQVT ao final das atividades (Fonte: Dados da pesquisa Programa 

de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Apesar de algumas pessoas terem registrado impressões negativas ou permanecerem 

indiferentes ao término da atividade, todas elas (100%) a indicariam aos colegas de trabalho. 

Para ilustrar essa questão, segue o trecho de algumas respostas:  

“Com certeza. Principalmente para aquelas que pessoas são bem estressadas. Elas ficariam 

mais tranquilas, teriam uma qualidade de vida bem melhor. A pessoa só tem a ganhar” 

(Participante nº 5).  
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“Indico, sempre indico! Porque no final de tudo ainda tem uma esperança de que o 

quantitativo venha a melhorar alguma coisa. Se a medida que tiver acidentes ninguém 

comunicar, então está tudo muito bem, às mil maravilhas, nunca vai se detectar o problema” 

(Participante nº 7). 

 Quanto aos benefícios promovidos pelas atividades e que foram referidos pelos 

respondentes, os referidos com maior frequência foram: adquirir conhecimento e melhoria das 

relações interpessoais, com três respostas cada. Três respondentes informaram ainda que os 

benefícios da atividade ainda não aconteceram. Segue na TABELA 11 a lista contendo todos 

os benefícios proporcionados pelas atividades citados pelos participantes. Os respondentes 

poderiam citar quantas respostas quisessem. 

 

BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS 
 

Subcategorias (quanto às respostas)  Frequência             Porcentagem 

Adquirir conhecimento         3                                 12,5% 

Ainda não houve benefícios        3                                 12,5% 
Melhoria das relações interpessoais         3                                 12,5% 
Acompanhar como está a saúde do trabalhador        3                                 12,5% 
Relaxamento        2                                 8,3% 

Redução do estresse        2                                 8,3% 

Conhecer mais a UFRN        2                                 8,3% 
Sentir-se feliz        2                                 8,3% 
Esperança de futuras melhorias        2                                 8,3% 

Manter-se sóbrio        2                                 8,3% 
Melhora na qualidade da fotografia        2                                 8,3% 
Melhora da QV        2                                 8,3% 
Melhora da autoconfiança        1                                 4,2% 
Oportunidade de se expressar        1                                 4,2% 

Melhora da disposição para a realização das atividades        1                                 4,2% 
Conscientização sobre a importância da prática de 

atividade física 

       1                                 4,2% 

Conscientização para a mudança dos hábitos alimentares        1                                 4,2% 
Redução das dores        1                                 4,2% 

Motivação        1                                 4,2% 

Reequilíbrio        1                                 4,2% 
Mobilização dos demais funcionários        1                                 4,2% 
Melhoria das questões psicológicas        1                                 4,2% 

Participar mais da vida familiar        1                                 4,2% 
Melhoria do PQVT        1                                 4,2% 
Perder um pouco do medo de falar em público        1                                 4,2% 
Melhora da autoestima        1                                 4,2% 
Redução da incidência de doenças        1                                 4,2% 
Superar/enfrentar os medos        1                                 4,2% 

Ver o mundo diferente        1                                 4,2% 
Aprender a impostar a voz        1                                 4,2% 
Saber preparar a voz para o canto        1                                 4,2% 

Conscientização para a realização de exames de saúde        1                                 4,2% 
 

TABELA 11 – Benefícios promovidos pelas atividades do PQVT (respostas dos participantes) (Fonte: Dados da 

pesquisa Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos 

trabalhadores) 
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Para ilustrar os benefícios referidos pelos participantes, seguem algumas das falas 

dos entrevistados: A atividade “é maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito estressada, muito 

tensa, sinto bastante dores. Quando eu venho pra cá eu não sinto essas dores, eu não fico 

estressada, passo o dia bem tranquila” (Participante nº 5). Para a participante nº 20, a 

atividade proporciona: 

 

“Mais confiança, acreditar em  mim mesma, não ter vergonha de errar, que todo mundo pode 

cantar. A professora nos diz sempre que ninguém pode ser impedido de se expressar com o 

canto, com a voz e acho que isso traz uma autoconfiança, perder um pouco do medo de falar. 

Melhora o relacionamento com as pessoas. Aprender a superar os medos, enfrentá-los”. 
 

Considerando que o propósito desse estudo é além de conhecer o programa e suas 

atividades, verificar a percepção dos usuários quanto ao PQVT, seguem as respostas dos 

entrevistados quanto à essa questão, que poderiam fornecer mais de uma resposta (TAB. 12). 

 

PERCEPÇÃO SOBRE O PQVT 
 

Subcategorias (quanto às respostas)  Frequência             Porcentagem 

Bom        6                                 25% 

Muito bom        4                                 16,66% 

Muito interessante        4                                 16,66% 

Iniciativa muito importante        4                                 16,66% 

Muito válido        2                                 8,3% 

Deveria existir em qualquer lugar        1                                 4,2% 

Ajuda a buscar alternativas para melhorar a QV        1                                 4,2% 
Iniciativa muito positiva        1                                 4,2% 

Maravilhoso        1                                 4,2% 

Excelente        1                                 4,2% 

Deveria possuir uma perspectiva de acompanhar melhor 

o servidor 

       1                                 4,2% 

Deveria ser melhor divulgado        1                                 4,2% 

Na teoria é muito bom, mas na prática deixa a desejar        1                                 4,2% 

 

TABELA 12 – Percepção dos participantes sobre o PQVT (Fonte: Dados da pesquisa Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

Como se pode verificar, apenas 3 (três) respostas, 12,5%, trouxeram algum 

indicativo negativo, mas que servem mais como sugestão para o aperfeiçoamento do PQVT. 

Para exemplificar melhor a percepção dos trabalhadores sobre o PQVT, serão dispostas 

algumas falas dos entrevistados:  

“Uma iniciativa importante para a universidade. Hoje nós somos uma cidade, com os 

problemas que uma cidade tem. A importância que a universidade tem para o Estado, enfim, 

para a vida das pessoas daqui do RN, é um iniciativa louvável que precisa ser mantida e 

melhorada, para que esta instituição continue tendo o papel que ela tem na sociedade desse 

Estado” (Participante nº 6). 

  

“Eu acho que deveria ter mais divulgação, porque é muito interessante esse Programa, e 

assim, é um cuidado que a Universidade está tendo conosco. Nenhum servidor pode dizer que 
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a Universidade não está olhando o servidor. Sempre tem um leque de atividades que a gente 

pode desenvolver, então assim, sempre dá pra você fazer um esforcinho e não ter desculpa de 

“não, não posso fazer isso porque não tenho horário”. Tem horário, tem todos os horários! 

Então a gente não tem mais essa desculpa” (Participante nº 4). 
 

Ainda sob a perspectiva da percepção do trabalhador sobre o PQVT, foram 

realizadas mais duas perguntas visando a melhoria do programa a partir do olhar dos 

participantes das atividades: Sugere a inclusão de alguma atividade no Programa? e Possui 

alguma sugestão de melhoria para a(s) atividade(s) ou para o Programa Viver em Harmonia? 

Como a maioria das pessoas forneceu sugestões de melhorias no momento em que deveriam 

responder sobre a sugestão de inclusão de alguma atividade no PQVT, as respostas das duas 

questões foram unificadas e dispostas por meio da tabela a seguir (TAB. 13). Cada 

trabalhador poderia dar mais de uma resposta para as perguntas. 

 

SUGESTÕES 
 

Subcategorias (quanto às respostas)  Frequência          Porcentagem 

Melhorar a divulgação do PQVT        8                            33,33% 

Aumentar o número de dias em que as atividades são oferecidas        5                            20,83% 
Maior disponibilidade de horário das atividades        5                            20,83% 
Maior retorno das atividades (exames, questionários, avaliações) aos 

servidores 

       4                            16,66% 

Melhorar a adesão às atividades do PQVT        4                            16,66% 

Inclusão de outras atividades no PQVT, como: zumba, ciclismo, 

trilhas, treino funcional, outras práticas integrativas (compressão,  
auriculoterapia, mocha, massagem em maca), atividades para reduzir o 

estresse, atividades de relaxamento nos setores (pelo menos uma vez 

por semana), minicurso de fotografia em níveis mais avançados 

       4                            16,66% 

Aumentar o número de vagas das atividades        3                            12,5% 
Melhorar infraestrutura das atividades do PQVT        3                            12,5% 
Dar ênfase à conscientização dos trabalhadores quanto ao cuidado com 

a saúde 

       3                            12,5% 

Tornar algumas atividades do PQVT obrigatórias        2                            8,3% 
Realização de avaliações do programa         2                            8,3% 
Buscar respostas para a pouca adesão às atividades        2                            8,3% 
Mostrar a importância da realização de exercícios e alongamentos 
antes do início do trabalho 

       2                            8,3% 

Aumentar a carga horária da atividade        2                            8,3% 

Inclusão de algum tipo de atividade em relação à valorização e 

reconhecimento dos servidores que se empenham 

       1                            4,2% 

Criação de uma sala própria para atividades de relaxamento        1                            4,16% 
Presença de Psicólogo no setor de RH para atendimento aos 

trabalhadores  

       1                            4,16% 

Inclusão de mediador de conflitos        1                            4,16% 

Oferecimento de mais atividades nas outras unidades da UFRN 

localizadas fora do campus central 

       1                            4,16% 

Atenção à continuidade das atividades        1                            4,16% 
Realização de mais atividades no período da noite        1                            4,16% 
Incluir atividades que possam informar o servidor sobre assédio moral        1                            4,16% 

Deveria possuir uma perspectiva de acompanhar melhor o servidor        1                            4,16% 
Realização de avaliações para verificar melhoria da QVT do servidor        1                            4,16% 
Aumentar o número de servidores coordenando o PQVT        1                            4,16% 

Melhorar a interiorização das atividades        1                            4,16% 
Maior oferecimento de cursos de capacitação        1                            4,16% 
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Realizar mais atividades no próprio setor de trabalho        1                            4,16% 

Oferecer a ginástica laboral em todos os setores da UFRN        1                            4,16% 
Mostrar a importância da ergonomia para os servidores        1                            4,16% 
Promover palestras com foco na saúde (quinzenalmente ou 

mensalmente) 

       1                            4,16% 

 

TABELA 13 – Sugestões de melhorias para o PQVT e suas atividades (respostas dos participantes) (Fonte: 

Dados da pesquisa Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção 

dos trabalhadores) 

 

 Para ilustrar algumas das respostas citadas, seguem as falas de alguns dos 

respondentes:  

“Eu proponho uma melhor disponibilidade de horários dos cursos de capacitação, porque 

senti dificuldade de participar de alguns cursos oferecidos pelo programa que me 

interessaram, justamente por causa das poucas opções de horários. Como os cursos são 

elaborados para o aperfeiçoamento do servidor, deveria colocar em horários mais 

convenientes, uma vez que eles estão colocando em horário de expediente, não sendo possível 

participar, pois nem sempre é de interesse da administração que o servidor se ausente do 

trabalho. Para o Programa em Geral, Viver em Harmonia, eu queria um pouco mais de 

divulgação, de saber mais a respeito. Porque se tiver, eu não sei. Então é uma forma também 

como é que a gente fica sabendo? Então eu acho que deveria ter um pouco mais de 

divulgação do Programa” (Participante nº 12). 

  

“Acho que no programa deveria ter alguma coisa com relação à valorização e 

reconhecimento daqueles servidores que se empenham bastante, não precisaria nem ser um 

reconhecimento financeiro, às vezes bastava só um agradecimento, uma homenagem. No 

trabalho esses pequenos atos dão um incentivo maior, a gente pensa que vale a pena se 

esforçar mais pois tem alguém que observa o que você faz de bom. Às vezes se observa muita 

desigualdade entre os servidores, uns são muito cobrados com relação a horário e outros não, 

o que gera um pouco de insatisfação, sentimento de injustiça. Com relação à melhoria da 

qualidade de vida sugiro turnos contínuos de trabalho, que é algo que se tem discutido muito 

ultimamente. Isso permitiria que no outro horário o servidor pudesse participar das 

atividades do programa” (Participante nº 20). 

   

“O Viver em Harmonia deveria trabalhar na perspectiva de acompanhar melhor o servidor. 

Tentar medir o quanto o servidor está tendo sua qualidade de vida melhorada. E não só jogar 

exames e dar atividades, mas medir o quanto o programa está sendo efetivo na vida do 

servidor” (Participante nº 3). 

 

Após a descrição dos resultados encontrados nos documentos analisados e nas 

entrevistas realizadas com os coordenadores e usuários das atividades do Programa Viver em 

Harmonia, é realizada, no subcapítulo subsequente, a análise e discussão desses dados. 
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4.7 SINOPSE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DO PROGRAMA VIVER EM 

HARMONIA 

 

 Visando facilitar a compreensão do leitor, o quadro 9 traz uma síntese dos pontos 

fortes e fracos encontrados pela pesquisadora por meio da análise documental realizada nesse 

estudo e das entrevistas, e que foram descritos nas seções de resultados. 

 

PONTOS FORTES 
 

 

PONTOS FRACOS 
 

Realização de pesquisa diagnóstica para a elaboração 

do PQVT 

Projeto do programa ainda não ter sido avaliado pelo 

CONSAD 

Boa avaliação do PQVT dentro da UFRN Divulgação falha 

Proporciona benefícios à QVT dos trabalhadores Infraestrutura deficiente 

Possui atividades diversificadas Ausência de sistemática de avaliação do PQVT 

Qualificação dos coordenadores das atividades Contempla uma pequena parcela da população de 

trabalhadores  

Presença de mecanismos de sugestão para o PQVT Limitação de dias e horários para oferecimento das 

atividades  

Inserção de novas atividades após o seu lançamento Ausência de atividades relacionadas diretamente às 

condições de trabalho 

Número pequeno de servidores responsáveis pelo 

PQVT  

Evasão das atividades  

Ausência de sistematização dos dados do PQVT 

Ausência de articulação entre as atividades  

Pequena participação dos trabalhadores na construção 

do PQVT 

Discreto retorno das atividades aos trabalhadores 

Atividades concentradas no campus central 

(localizado em Natal) 

Ausência de atividades relacionadas à valorização dos 

trabalhadores  

Pequena interiorização do programa 

 

QUADRO 9 – Sinopse dos pontos forte e fracos do Programa Viver em Harmonia (Fonte: Dados da pesquisa 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores) 

 

 



86 

 

4.8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Inicialmente, nessa seção, serão analisados e discutidos os resultados encontrados a 

partir da análise documental para conhecer o programa e a política institucional da UFRN no 

que se refere à QVT, como é o caso do projeto em construção do Programa de QVT da UFRN, 

o Viver em Harmonia, o capítulo de análise do PQVT da UFRN de Torres e Paschoal (2015), 

além do Plano de Gestão da UFRN e do Plano de Desenvolvimento Institucional. Segundo 

esses documentos, a UFRN, que é uma instituição de relevante expressão no Brasil, localizada 

no estado do Rio Grande do Norte, possui um amplo quadro de funcionários, contando em 

agosto de 2014 com 6.056 (seis mil e cinquenta e seis) trabalhadores, o que traz uma grande 

responsabilidade para os gestores da organização quanto ao gerenciamento da sua força de 

trabalho. Nesse mesmo período de 2014, a IES contava com uma população de 50.967 

(cinquenta mil novecentos e sessenta e sete) discentes ativos dentre graduação, pós-graduação, 

e ensinos fundamental e médio. Como informado em capítulo anterior, o número de discentes 

vem crescendo a cada ano, enquanto que o de trabalhadores não vem acompanhando esse 

crescimento. Essa realidade é bastante preocupante, pois a sobrecarga de trabalho só vem a 

contribuir para o aumento dos episódios de adoecimento da população trabalhadora, caso ela 

não possua condições favoráveis para o desenvolvimento do trabalho diário, ou seja, se ela 

não possuir uma boa qualidade de vida no trabalho, exigindo uma permanente qualificação 

dos trabalhadores a fim de prestar um serviço de boa qualidade, que seja eficiente. A situação 

destacada exige, em contrapartida, que os gestores da instituição possuam visão e postura 

diferenciadas quanto às condições oferecidas para o desenvolvimento das tarefas laborais 

diárias e o impacto destas na saúde dos trabalhadores.  

O PQVT da UFRN, o Viver em Harmonia, foi então lançado no final do ano de 2012 

com a finalidade de colaborar para o desenvolvimento de uma melhor QVT dos seus 

trabalhadores e tentar sanar ou diminuir problemas, como adoecimentos e afastamentos. Em 

2013, a organização pôs esse programa em funcionamento. Entretanto, esse programa ainda 

não possui resolução que autorize o seu funcionamento, o que impede que vários avanços 

aconteçam, visto que ainda não foram aprovadas as diretrizes que o norteiam. Essa situação 

será contornada ainda no ano de 2015, segundo informações da coordenação do PQVT, que 

afirmou que o projeto do programa está sendo finalizado para ser avaliado pelo conselho a 

quem compete essa função na UFRN, o Conselho de Administração (CONSAD). Somente 

após essa aprovação, o programa poderá realmente ser integrado às políticas da universidade.  
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Assim como encontrado por Arellano (2008) em seu estudo, o PQVT da UFRN foi 

desenvolvido localmente, com a participação de apenas desenvolvedores da própria IES e, 

dentro do organograma da organização, está inserido na área de Recursos Humanos, como foi 

o caso de 60% das instituições investigadas pelo autor supracitado. 

Conforme o projeto do programa, que ainda se encontra em construção, o Viver em 

Harmonia visa contribuir para o aperfeiçoamento do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida 

corporativa dos servidores da instituição, além de colaborar para a promoção do bem-estar 

dos servidores de forma efetiva e contínua, propiciar a prática de hábitos saudáveis de vida 

que favoreçam relações interpessoais nas atividades laborais humanizadas e produtivas entre 

os servidores da UFRN. Com a finalidade de atingir os seus objetivos, faz uso 

predominantemente da abordagem Biopsicossocial e Organizacional de QVT proposta por 

Limongi-França (2001), que enquadra as ações de um programa de qualidade de vida no 

trabalho em quatro dimensões humanas: biológica, psicológica, social e organizacional. Como 

pode ser observado no subcapítulo 4.2, o programa oferece muitas atividades, que estão 

principalmente inseridas na dimensão biológica. Das 57 (cinquenta e sete) atividades ativas 

oferecidas no programa, 39 (trinta e nove) são oriundas da dimensão biológica, existindo 

ainda 3 (três) ações da dimensão psicológica, 8 (oito) da social e 7 (sete) da organizacional. 

Pode-se inferir, portanto, que o programa possui foco principal na dimensão biológica, ou seja, 

nas atividades físicas e de lazer que, somadas, contam com 20 (vinte) das 39 (trinta e nove) 

atividades oferecidas nessa dimensão. Esse dado também foi encontrado por Arellano (2008) 

em sua pesquisa, na qual o autor afirma que a maior incidência das ações desenvolvidas em 

QVT pelas organizações pesquisadas está naquelas voltadas para a dimensão biológica, 

preocupadas com a saúde física do trabalhador. É inegável a importância no oferecimento de 

práticas desportivas e de exercícios físicos, que trazem benefícios como melhora do 

autoconceito, da autoestima, da imagem corporal, diminuição da ansiedade e tensão muscular, 

minimização da insônia e do consumo de medicamentos, e a socialização, além de contribuir 

para uma menor prevalência de indicadores de depressão e ansiedade (GUIMARÃES et al., 

2012). Entretanto a desproporção que existe entre as atividades das dimensões pode acabar 

interferindo no resultado final do programa, que possui como meta a melhoria da qualidade de 

vida no trabalho e não apenas da qualidade de vida, o que pode acarretar em desestímulo para 

os participantes das atividades do Viver em Harmonia. 

O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho que serve de aporte teórico para esse 

estudo foi identificado em seção anterior e, conforme FERREIRA (2012b), abrange duas 

dimensões, que são interdependentes entre si.  
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De um lado, a dimensão institucional no trato da Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), enfatizando a importância de incorporá-la no modelo de gestão 

organizacional e, de outro, o ponto de vista (representações) de todos os que 

trabalham numa dada organização. (...) O enfoque cognitivo das representações 

veiculam as avaliações situadas que os trabalhadores expressam em termos de 

experiências, de vivências, de histórias, fatos, situações que marcam e marcaram a 

história destes num dado contexto organizacional. Elas retratam a prevalência de 

sentimentos de bem-estar no trabalho que nascem, se desenvolvem e se estruturam 

com base na experiência profissional vivenciada nos ambientes de trabalho. 

 

Qualidade de Vida, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHOQOL 

GROUP, 1995, p. 1405), foi definida como “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na 

vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Considerando a definição de QV proposta pela OMS, pode-se inferir que ela é 

percebida de forma individual, sofrendo, portanto, modificações de acordo com as 

experiências de vida de cada sujeito, o que também ocorre com a QVT. A qualidade de vida  

contempla quatro grandes dimensões, a saber: (1) Física, que está relacionada à percepção do 

indivíduo sobre sua condição física; (2) Psicológica, que abrange a percepção do indivíduo 

sobre sua condição afetiva e cognitiva; (3) Relacionamento Social, que engloba a percepção 

do indivíduo sobre os relacionamentos sociais e os papéis sociais adotados na vida; e (4) 

Ambiente, ligada à percepção do indivíduo sobre aspectos diversos relacionados ao ambiente 

onde vive (SEIDL; ZANNON, 2004). Ou seja, diferentemente da QVT, o conceito de QV não 

contempla as condições de trabalho, que são a principal fonte de mal-estar para os 

trabalhadores.  

Assim como referido por Arellano (2008) em seu estudo, uma das lacunas 

encontradas no Programa Viver em Harmonia está relacionada à falta de atividades que 

envolvam diretamente as condições de trabalho, semelhante ao que ocorre nas demais ações 

de qualidade de vida no trabalho. As condições de trabalho se caracterizam pela infra-

estrutura da organização, assim como o apoio institucional e as práticas administrativas, como, 

posto de trabalho, equipamentos, suporte organizacional (FERREIRA; SEIDL, 2009). 

Mendes (1988) afirma ainda que as condições de trabalho abrangem elementos como carga de 

trabalho, duração da jornada, organização, conteúdo do trabalho, escolha da tecnologia que, 

segundo o autor influenciam na qualidade de vida dos empregados. CHAVÉZ (2009) vai além 

dessa constatação e, por sua vez, argumenta que vários estudos, como os de PARRA (2007, 

2001); VAN DER DOEF e MAES (1999); MENDEL (1993); DEJOURS (1990), fornecem 

muitas evidências que apoiam a existência de forte relação entre as condições de trabalho e o 

bem-estar e saúde de profissionais. Chávez (2009) cita ainda que os estudos citados tem 
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demonstrado que não é o trabalho em si mesmo que gera as enfermidades e sim, as condições 

concretas e específicas em que o trabalho é realizado, que são denominadas de fatores de risco. 

 Segundo Lacaz (2000), vários estudos epidemiológicos e qualitativos, como Gardell 

(1982); Karasek (1979); Karasek et al. (1981); Marmot e Theorell (1988); Olsen e Kristensen 

(1991); Seligmann-Silva, (1997); Vezina (1998); Wünsch Filho (1998) demonstram que a 

ausência de controle e autonomia dos trabalhadores sobre as condições e organização do 

trabalho podem explicar diversos problemas de saúde, como os cardiovasculares, o sofrimento 

mental e até mesmo os acidentes de trabalho, o que justifica a inclusão de ações preocupadas 

com as condições do trabalho nos programas de QVT.  

Portanto, é essencial que os trabalhadores possuam boas condições de trabalho, além 

de ter participação nas tomadas de decisões, autonomia para desempenhar suas tarefas e que 

haja um enquadramento entre habilidades dos trabalhadores, tarefas a serem executadas por 

eles e pressão do tempo de execução para que seja possível uma melhor gestão de QVT. 

Sobre esse assunto, Lacaz (2000, p. 156) afirma que: 

A organização nos locais de trabalho deveria ser elemento norteador das relações de 

trabalho, tendo-se em vista a introdução de novas tecnologias e a automação cada 

vez mais intensa que se observa nos setores produtivos mais modernos. Assim, é 

inadmissível falar em qualidade do produto sem tocar na qualidade dos ambientes e 
condições de trabalho, o que seria sobremaneira auxiliado pela democratização das 

relações sociais nos locais de trabalho. 

 

Lacaz (2000) preconiza, ainda, que para que o trabalhador efetivamente possua 

qualidade de vida no do trabalho é necessário que ele tenha controle sobre o trabalho, o que 

engloba a autonomia e o poder que os trabalhadores têm sobre os processos de trabalho, sendo 

incluídas também questões de saúde, segurança e suas relações com a organização do trabalho. 

O autor afirma ainda que a noção de controle deve ser entendida como a “possibilidade dos 

trabalhadores conhecerem o que os incomoda, faz sofrer, adoecer, morrer e acidentar-se” 

(idem, p. 154), estando essa descoberta articulada à viabilidade de interferir em tal realidade. 

Controlar as condições e a organização do trabalho implica, portanto, na possibilidade de os 

trabalhadores serem sujeitos ativos na situação.  

Frise-se, ainda, que problemas afetos à temática da organização (divisão de tarefas, 

de homens, de tempo e de espaço) e do (re)planejamento do trabalho são também da 

maior relevância para que seja abordada de maneira produtiva e objetiva a discussão 

sobre qualidade do trabalho. E, aqui, é imperioso analisar como, de um lado, o 

controle e a disciplina fabris e, de outro, a gestão participativa como possibilidade 

de abertura de canais de negociação capital-trabalho, que levem à busca do 

encaminhamento das contradições e conflitos de interesses no trabalho, podem 

interferir no seu encaminhamento sob uma ótica coletiva (ibidem). 

 

Assim, quando se discute sobre saúde e qualidade de vida no trabalho, é sob o prisma 

das condições de trabalho que devem ser tratadas estas questões. É, portanto, equivocado 
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basear a solução dos aspectos que interferem neste binômio em medidas de ordem individual 

como propõem os programas de qualidade difundidos pelas empresas, dada sua ineficácia e 

por serem questionáveis seus pressupostos. O autor propõe redirecionar o foco desse debate e 

colocá-lo no âmbito das relações sociais de trabalho que se estabelecem no processo 

produtivo, a fim de que fórmulas simplistas não sejam priorizadas quando se objetiva 

enfrentar a complexidade das questões que envolvem a temática aqui analisada (LACAZ, 

2000). 

Quanto à existência dessa lacuna relacionada à ausência de atividades focadas 

diretamente nas condições de trabalho e também da desproporção que existe no número de 

atividades oferecidas em cada dimensão do programa, um dos fatores prováveis que 

contribuem para que isso aconteça é devido ao Viver em Harmonia ser ainda um programa de 

qualidade de vida no trabalho bastante recente, possuindo apenas 2 anos em curso. Entretanto, 

esse programa vem tentando se aprimorar cada vez mais. Visando esse aprimoramento, foram 

inseridas várias novas atividades nos anos de 2013 e 2014. Revelando que  o PQVT vem se 

expandindo a cada ano e, além disso, após haver a aprovação definitiva do seu projeto com 

consequente integração deste às políticas da universidade, o programa poderá evoluir ainda 

mais e, com o tempo, haver uma melhor gestão da discrepância que existe entre as suas 

dimensões, abrangendo atividades fundamentais para a melhoria da QVT dos trabalhadores da 

UFRN. 

Quanto às entrevistas realizadas, como já mencionado em seção anterior, o 

instrumento de coleta de dados foi composto por dois blocos de perguntas, o primeiro bloco 

teve o desígnio de traçar um breve perfil dos coordenadores e participantes das atividades e o 

segundo foi utilizado para conhecer melhor as atividades e tentar responder ao objetivo da 

pesquisa. O estudo das características dos trabalhadores fornece uma série de pistas para 

entendermos as políticas adotadas, as consequências do trabalho, a evolução das condições de 

trabalho, a evolução da tecnologia e do tipo de produção. Ao analisar as características 

demográficas de uma determinada população, é importante recuperar uma série histórica que 

permita entender os impactos de determinados fenômenos (crescimento e mudanças da 

produção, mudança na legislação, introdução de novas tecnologias, sazonalidade, entre 

outros). Convém buscarmos, nesta análise histórica, dados específicos sobre os problemas de 

saúde do trabalhador. Uma análise demográfica aprofundada permite a construção de 

hipóteses que ajudam a responder questionamentos ou entender melhor um determinado 

trabalho e suas consequências (ABRAHÃO et al., 2009). 
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Nesta pesquisa, buscou-se resgatar essa série histórica com a coordenação do 

programa, além de também tentar conhecer o número de trabalhadores beneficiados com as 

ações do PQVT desde o seu início. Entretanto, não foi possível obter essas informações, pois 

estes dados ainda não foram sistematizados e, além disso, segundo informações colhidas por 

meio de entrevista realizada com a coordenação do programa, alguns dos coordenadores das 

atividades não entregam a frequência mensalmente à coordenação e como todas as atividades 

desenvolvidas no PQVT são orquestradas por apenas dois servidores e um bolsista, estes não 

dão conta de cobrar a regularidade da informação, impossibilitando a catalogação completa 

deste elemento.  

Sobre os dados encontrados no perfil de coordenadores e participantes das atividades 

encontrou-se que a maior parte dos coordenadores das atividades, 6 (seis), estão na faixa 

etária dos 31 aos 50 anos e trabalham na UFRN em média há 9 anos, o que revela uma boa 

experiência no serviço público. E esses trabalhadores, como se pode verificar no QUADRO 7, 

possuem formação acadêmica compatível com a função em que exercem no programa, o que 

é bastante importante para que as atividades sejam pensadas, programadas e conduzidas da 

melhor forma possível.  

Far-se-á agora uma explanação sobre os dados encontrados na segunda parte da 

entrevista. Ferreira (2012a) aponta que acerca da QVT, para os trabalhadores, o bem-estar no 

trabalho é indissociável do prazer no trabalho (sentir que o trabalho é útil individual e 

socialmente), da possibilidade de crescimento profissional (dispor de liberdade para criar no 

trabalho, crescer intelectualmente, ter oportunidades), das relações socioprofissionais 

harmoniosas (ter bom relacionamento com os colegas e as chefias, prevalecer o espírito de 

cooperação, poder expressar livremente ideias e opiniões) e de condições adequadas de 

trabalho (dispor de local confortável de trabalho - estrutura física, instrumental, matéria–

prima e suporte organizacional). Essas foram justamente as variáveis mais encontradas 

quando se pesquisou sobre o que é QVT, como destacado na TAB. 6, na qual se indica que 

para 62,5% dos trabalhadores usuários das atividades do PQVT, ter QVT é possuir boas 

condições de trabalho; para 50% é possuir infraestrutura adequada; para 50% é ter um 

ambiente de trabalho saudável; para 50% é possuir bom relacionamento interpessoal; para 25% 

é gostar do trabalho que desempenha; para 12,5% é ter reconhecimento financeiro; para 12,5% 

é haver valorização do trabalhador, além de para 12,5% é possuir um bom gestor. Esses foram 

os principais destaques do conceito de QVT, o que corrobora com a literatura adotada. Ainda 

segundo Ferreira (2012a), sob a ótica dos trabalhadores, que é o caso desse estudo, a QVT se 

expressa por meio do contexto da organização e das situações de trabalho que estes constroem, 
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indicando o predomínio de experiências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento 

institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e de respeito às 

características individuais. Algumas dessas características também foram mencionadas pelos 

trabalhadores, como ambiente de trabalho saudável, boas condições de trabalho, boa 

infraestrutura, bom relacionamento interpessoal, bom gestor, reconhecimento financeiro e 

valorização do trabalhador. Ferreira (2012a) afirma que: 

Conhecer, com rigor científico, o que pensam os trabalhadores sobre a QVT, suas 

fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho permite aos dirigentes e gestores 

estabelecerem uma profícua interlocução coletiva com aqueles que colocam em 

movimento a organização. Propugnar para que esse olhar coletivo instaure um jeito 
de trabalhar e viver nas organizações, certamente, inaugura um novo tempo. Um 

tempo em que o bem-estar e a produtividade saudável deixarão de ser só retórica 

(FERREIRA, 2012a, p. 239). 

 

Ainda segundo esse autor, bem-estar no trabalho é um sentimento agradável que se 

origina das experiências individuais de cada trabalhador quando na execução das tarefas 

laborais. O bem-estar no trabalho traduz-se em manifestações individuais ou coletivas de 

sentimentos (isolados ou associados) que ocorrem, com maior frequência, nas seguintes 

modalidades: alegria, amizade, ânimo, confiança, conforto, disposição, equidade, equilíbrio, 

estima, felicidade, harmonia, justiça, liberdade, prazer, respeito, satisfação, segurança, 

simpatia. A vivência duradoura deste sentimento pelos trabalhadores constitui um fator de 

promoção da saúde nas situações de trabalho e indica a presença de QVT. Portanto, para que 

o trabalhador possua realmente bem-estar no trabalho, que é a tradução da QVT, é necessário 

que o trabalho forneça algum ou alguns desses sentimentos para o trabalhador durante a 

realização da sua atividade laboral diária. 

Quanto aos benefícios proporcionados pelas atividades, os coordenadores das 

atividades mencionaram principalmente melhora da QV e promoção da saúde, enquanto que 

os participantes das atividades enfatizaram adquirir conhecimento, melhoria das relações 

interpessoais e acompanhar como está a saúde do trabalhador. Além desses, foram 

mencionados vários outros, ou seja, ambos os grupos mencionaram benefícios que irão 

contribuir para a qualidade de vida no trabalho, mas que, para a literatura não se pode haver 

uma dissociação desses elementos, eles todos tem que caminhar juntos para que o trabalhador 

possa ser beneficiado com a qualidade de vida no trabalho. Segundo Alves (2011, p. 62): 

[...] A inclusão da QVT dentro das empresas gera inúmeros benefícios, ainda 

imensuráveis em sua totalidade e os dados estatísticos são aleatórios. Entretanto, 

sabe-se que a redução de custos com a saúde dos trabalhadores é considerável, 
apresentando diminuição dos níveis de estresse, menor incidência e prevalência de 

doenças ocupacionais, e isso ainda, associado ao ganho secundário no aumento de 

produtividade. Trata-se de um setor inexplorado e imprescindível que está sendo 

recentemente inserido no trabalho diante das pressões de um conceito antigo, mas 
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antes sem relevância, o respeito por todos e a valorização da vida de cada um e dos 

bens coletivos. Dessa forma, deve-se haver um diagnóstico dos problemas e 

limitações das atividades ocupacionais, assim como dos recursos físicos e humanos, 

para diante disso ser possível o planejamento e execução das ações a serem 

implementadas, assim como também a avaliação destes, o que requer tempo e 

investimento.  

 

Quando realizada a associação entre aos benefícios referidos pelos coordenadores 

das atividades e os mencionados pelos usuários, 96% das respostas tiveram coesão, apesar de 

que alguns dos coordenadores aludiram muito mais benefícios do que os citados pelos 

praticantes das atividades.  

Para verificar se há coerência entre o discurso dos usuários das atividades quanto ao 

conceito de QVT proposto por eles e o que os mesmos apresentam como benefícios do 

programa e sugestões de melhoria, confrontou-se essas informações trazidas nas falas dos 

participantes. A partir dessa verificação pode-se inferir que apenas uma pequena parte das 

atividades do PQVT oferecem benefícios que se relacionam diretamente com o conceito de 

QVT sinalizado na fala dos participantes, apesar de que praticamente todos os benefícios 

mencionados pelos entrevistados irão de uma forma direta ou indireta contribuir para a 

qualidade de vida dessas pessoas. Ao haver uma melhora na QV, essa melhora pode se revelar 

também na QVT. Considerando que o trabalho pode ser conceituado como parte integrante da 

vida humana, a qualidade de vida no trabalho influencia ou é influenciada por vários aspectos 

da vida fora do trabalho (Rodrigues, 2002). Entretanto, qualidade de vida no trabalho envolve 

outros aspectos além dos que compõem a qualidade de vida, como por exemplo, abrange as 

condições de trabalho, o contexto organizacional, o olhar da diversidade de integrantes do 

coletivo de trabalhadores (dirigentes, gestores, técnicos, trabalhadores de nível médio, 

estagiários, terceirizados), a possibilidade de crescimento profissional, o reconhecimento e 

valorização do trabalhador, dentre outros aspectos. Portanto, há uma certa incoerência no que 

é apresentado como atividades de qualidade de vida no trabalho e o conceito de qualidade de 

vida no trabalho. 

De fato, pode-se verificar que o PQVT da UFRN apresenta poucas atividades com 

enfoque direto nas relações interpessoais, nas condições de trabalho e na capacitação de 

gestores. Apesar dessa observação realizada pela pesquisadora, a maioria dos respondentes da 

entrevista informou que enxerga relação entre a atividade praticada no PQVT com o seu 

trabalho desenvolvido na UFRN, o que denota que o programa traz benefícios à QVT dos 

trabalhadores pesquisados. Além disso, o programa possui bastante atividades, mas atinge um 

público relativamente pequeno, levando-se em consideração a população de trabalhadores da 

UFRN. Embora na pesquisa tenha se encontrado que a maioria dos respondentes afirmou que 
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a atividade está colaborando para a melhoria e/ou manutenção da sua QVT, para que o PQVT 

seja realmente efetivo neste quesito, é necessário que sejam inseridas atividades que foquem 

nesses elementos e também é essencial que haja um incremento no número de vagas ofertadas 

no programa para que se atinja uma quantidade maior da população. 

Há de se oferecer uma constante capacitação para os gestores, visto que, conforme 

sugere Limongi-França (2003), existe um perfil de gestor, que é considerado adequado para a 

gestão de programas de QVT. Para que os mesmos possam lidar com a evolução das 

perspectivas sobre QVT, é necessário que haja mudanças no perfil desse profissional que 

precisará possuir habilidade mais complexas, que abrangem a gestão voltada para a qualidade, 

a produção, a comunicação e as estratégias de negócios. Além disso, é primordial que o gestor 

da QVT conheça o lado humano da organização, entenda de pessoas, entenda a importância 

do significado do trabalho, dos treinamentos e projetos de educação para o trabalho, além das 

novas tecnologias e todo o conhecimento sobre o mercado de trabalho no qual a organização 

está inserida. Nessa perspectiva, a autora sugere que por meio de programas de QVT, é 

possível fornecer ferramentas para que os gestores possam atuar na qualidade de vida dos 

trabalhadores na organização. Ainda segundo a autora, à medida que o gestor investir e focar 

nos recursos humanos, com a crescente valorização dos trabalhadores e sua qualidade de vida, 

haverá consequentemente ganhos em produtividade na organização. É o gestor o responsável 

por promover os valores de QVT nas organizações. Nesse sentido, faz-se necessária a 

capacitação constante do gestor, integrando-o com os avanços tecnológicos e modernização 

das organizações de trabalho, o que aumentará a sua capacidade de iniciativa e 

empreendedorismo. Na era da QVT, o novo gestor precisa possuir habilidades executivas 

fundamentais como ser capaz de reconhecer o “componente psicossocial” da organização e de 

“gerenciar o intelecto humano”. 

Com a finalidade também de se melhorar o PQVT da UFRN, apesar de haver 

diversos canais de divulgação deste programa, é necessário investir maciçamente na sua 

divulgação, pois este foi o quesito mais lembrado quando os entrevistados, tanto os 

participantes das atividades como os coordenadores destas, foram solicitados a sugerir 

melhorias para o PQVT. Como diz o ditado popular “a propaganda é a alma do negócio”, ou 

seja, ela é um dos requisitos primordiais para que qualquer tipo de atividade consiga lograr 

êxito no seu propósito e para que se consiga haver uma maior sensibilização por parte de 

todos os trabalhadores que estão inseridos no âmbito da instituição. Segundo Mello (2010), é 

necessário haver mais investimento em comunicação nas organizações, entretanto, é essencial 

que aconteça uma transformação na forma em como a comunicação tem sido concebida e 
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gerida nas organizações. É indispensável que haja um processo de planejamento e de gestão 

estratégica da comunicação corporativa (KUNSCH, 2007).  

É preciso evoluir do nível tático, que prioriza os canais de divulgação e campanhas 

pontuais, para a dimensão estratégica, que alinha a comunicação aos macro-

objetivos das organizações. Isto pressupõe migrar do padrão de emissão de 

mensagens para o de articulador de interesses, o que não é possível sem a instância 

do planejamento integrado (MELLO, 2010, p. 201-202). 

 
Ainda segundo Mello (2010), reconhecer o caráter estratégico da comunicação 

implica em admitir que ela tem uma contribuição decisiva a dar em todas as frentes de 

atuação da organização, tanto internas quanto externas. 

Visando ainda melhorar o programa, é necessário também investir na criação de uma 

sistemática de avaliação da percepção dos trabalhadores em relação ao PQVT e suas 

atividades. Uma das grandes problemáticas do programa é não ter sido criada ainda essa 

sistemática, porquanto como já afirmado anteriormente, “a avaliação das ações de Qualidade 

de Vida no Trabalho (QVT) representa uma ferramenta importante, pois os resultados obtidos 

são fundamentais para a consolidação e sustentação dos programas desenvolvidos” 

(ARELLANO, 2008).  

As estratégias de gestão de pessoas que muitas vezes são colocadas em prática tem 

“boas intenções”, no entanto nem sempre são positivas e benéficas porque aquele 

que é o principal ator do trabalho, o trabalhador, não é consultado, não é ator 

participante da construção dessas estratégias (SANTOS; FERREIRA, 2014,  p. 14). 

 

A avaliação poderá servir também para avaliar os impactos do programa na 

população de trabalhadores da UFRN. Outro ponto importante a ser avaliado é o conceito de 

cultura organizacional, que possui correlação com o conceito de QVT. Segundo Arellano 

(2008, p. 98):  

[...] no momento em que há identificação dos valores pessoais do empregado com os 

valores da organização, há o sentimento de sucesso e realização pessoal e, 

consequentemente, maior comprometimento, maior prazer no exercício do trabalho, 

com menos pressão e estresse, fatores diretamente relacionados à qualidade de vida 

dos colaboradores. Dessa forma, os programas de qualidade de vida no trabalho não 

podem ser desenvolvidos sem se avaliar questões relacionadas à cultura e ao clima 

organizacional. 

 

Como o foco da presente pesquisa é o programa de qualidade de vida no trabalho da 

UFRN, o tema de cultura organizacional não foi contemplado na entrevista. Entretanto, como 

já mencionado anteriormente, trabalhar esse conceito é indispensável para a melhoria da 

qualidade de vida no trabalho de uma organização. Possuir prazer no trabalho, realização 

pessoal, identificação com a instituição, trabalhar sem tanta pressão e estresse foram conceitos 

de QVT mencionados pelos entrevistados, que estão intimamente ligados com o conceito de 

clima organizacional. Segundo Matos (1997), a QVT está essencialmente relacionada com a 
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cultura da organização. Para esse autor, são principalmente os valores, a filosofia da empresa, 

sua missão, o clima participativo, o gosto por pertencer a ela e as perspectivas concretas de 

desenvolvimento pessoal que criam a identificação empresa – empregado. Para Ferreira, 

Alves e Tostes (2009, p. 326): 

 

A implementação de QVT requer uma política de comunicação que dissemine, 

estimule e consolide uma cultura organizacional centrada em valores, crenças e 

ideias voltadas para o bem-estar individual e coletivo, dando visibilidade para 

práticas bem sucedidas, bem como promovendo a reflexão coletiva dos problemas 

existentes que comprometem a QVT.  

 

Outro ponto crucial para o sucesso do PQVT é criar estratégias de melhoria da 

adesão ao programa que, aliada à problemática da divulgação, é uma das suas grandes 

deficiências. Os coordenadores entrevistados foram unânimes ao informar que existe evasão 

de suas atividades que varia entre 10 a 20% dos participantes e que ela ocorre por vários 

motivos, como surgimento de outro compromisso no mesmo horário da atividade, 

desinteresse, falta de tempo, dentre outros, o que é, em parte, corroborado com as respostas 

mais mencionadas pelos usuários, que foram incompatibilidade de horário / horário 

inconveniente da realização da atividade e descontinuidade da mesma. Esse fato é 

corroborado com as respostas dos usuários do programa, no qual 83,33% dos entrevistados 

que já participaram de mais de uma atividade do PQVT, afirmaram já ter evadido da ação 

devido a principalmente incompatibilidade de horário e/ou horário inconveniente da atividade. 

Apesar da constatação dessa situação, até o momento não foi realizado estudo sobre o índice 

de evasão do programa, ou seja, não se sabe efetivamente quantas pessoas participam das 

atividades, por quanto tempo elas permanecem e quantas evadem e o porquê disso acontecer, 

impossibilitando que sejam adotadas medidas para conter essa situação. Talvez se houver uma 

construção coletiva do programa, com os trabalhadores em geral e os gestores da instituição 

se envolvendo mais, tendo responsabilidade e participação nessa construção, fazendo com que 

o PQVT tenha “a cara” desses trabalhadores, a participação nas atividades se tornasse mais 

efetiva, tendo como consequência maiores divulgação e adesão, e menor evasão. Diante dessa 

situação, Santos e Ferreira (2014, p. 3) preconizam que:  

O contexto de trabalho deve ser enxergado como a variável de ajuste, pois se 

entende que a responsabilidade do bem-estar no trabalho precisa ser dividida entre 

todos da organização/instituição para que o alinhamento entre bem-estar do 

indivíduo e produtividade organizacional seja viável e eficaz. 

 

Para o sucesso do PQVT, é muito importante que o trabalhador se sinta valorizado, 

motivado, tenha suas ideias prestigiadas. Entretanto, conforme Moretti e Treichel (2003, p. 6), 

“uma maior participação, como a demanda pela gestão da qualidade, implica maiores esforços 
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e energia da parte dos trabalhadores, bem como uma maior parcela de responsabilidade a 

assumir”. Com os direitos também vem os deveres. Segundo Ferreira, Alves e Tostes (2009, 

p. 326):  

A prática de QVT deve se apoiar em um modelo antropocêntrico de gestão do 

trabalho que, entre outras tarefas, preconize: valorizar os trabalhadores como 

principais protagonistas dos resultados, promover o reconhecimento individual e 

coletivo, estimular a criatividade e a autonomia na execução de tarefas, proporcionar 

o desenvolvimento pessoal e coletivo com base na cooperação intra e intergrupal e 

possibilitar a participação efetiva, principalmente, nas decisões que afetem o bem-

estar individual e coletivo. 
 

Outro fato que pode estar contribuindo para a evasão é a não existência ainda de 

integração entre as atividades do programa. Verificando as respostas dos participantes das 

atividades, pode-se concluir que não há integração nem mesmo entre as atividades de uma 

mesma dimensão. Fato semelhante foi observada no estudo de Arellano (2008), no qual indica 

que há uma carência de integração entre as várias dimensões contempladas pela QVT. 

Possivelmente, se houvesse um elo entre as ações podendo o trabalhador passar, por exemplo, 

por uma avaliação médica para verificar como está a sua saúde, posteriormente esse médico 

poderia sugerir as atividades mais indicadas, encaminhar o trabalhador para uma avaliação 

nutricional e/ou quaisquer outros profissionais que o trabalhador necessitasse, dependendo da 

história individual de cada um, provavelmente esse cuidado individual estimulasse o servidor 

a procurar realizar atividades que pudessem melhorar sua qualidade de vida no trabalho. No 

entanto, é importante frisar que somente a integração entre as atividades não garante o êxito 

do programa. A principal mudança que deve ocorrer é incentivar a participação do trabalhador 

no processo de construção do PQVT, uma vez que ele é o principal ator no âmbito da 

universidade e do programa. 

Como os coordenadores das ações do PQVT são, de certa forma, pessoas 

especializadas em QVT, não foi perguntado a eles o conceito de qualidade de vida no trabalho, 

por achar-se que seria fornecida uma resposta mais complexa, mais científica, podendo nem 

se tratar das suas percepções individuais e sim serem mencionadas abordagens de autores 

sobre esse tema. Entretanto, o que se verificou quando os coordenadores foram perguntados 

sobre as metas de suas atividades foi que as respostas mais frequentes foram respondidas por 

62,5% de forma bastante simplista: “melhorar a QVT” sem trazer sobre esse tema um algo a 

mais que explicasse do que se tratava essa melhoria, o que suscita as seguintes indagações: 

eles falaram melhorar a QVT simplesmente porque o Viver em Harmonia se trata de um 

programa de qualidade de vida no trabalho? Falaram de forma elementar porque não sabem o 

conceito de QVT? O que será que essas pessoas realmente entendem sobre QVT? Será que 
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eles realmente entendem que a atividade deles está relacionada com QVT e de que forma isso 

acontece? Pode-se afirmar quanto às atividades pesquisadas que os seus usuários, que são 

pessoas que não tem todo um envolvimento com o PQVT, que não possuem a 

responsabilidade de coordenar uma atividade do programa, possuem uma percepção sobre 

QVT semelhante à dos coordenadores dessas ações, que possuem a atribuição de coordená-las. 

Portanto, a pesquisa aponta que talvez haja a necessidade de capacitar os coordenadores das 

atividades de uma forma alinhada com as proposições de QVT da universidade, elaborar 

políticas institucionais ou, na verdade, por em prática as políticas institucionais voltadas para 

a QVT proposta pelos gestores da UFRN e que se encontram no Plano de Gestão e no Plano 

de Desenvolvimento Institucional.  

Ainda segundo o projeto do programa, a missão do Viver em Harmonia é propiciar a 

prática de hábitos saudáveis de vida que favoreçam relações interpessoais nas atividades 

laborais humanizadas e produtivas entre os servidores da UFRN, contribuindo para o bem-

estar e para a busca do compromisso com a justiça social e a sustentabilidade socioambiental. 

Observa-se que as metas indicadas pelos coordenadores estão alinhadas com a missão do 

PQVT da UFRN. 

Considerando-se os resultados obtidos e analisados, pode-se inferir que o Programa 

Viver em Harmonia é admirado e muito bem conceituado dentro da instituição tanto pelos 

coordenadores como pelos usuários das atividades. Segundo dados colhidos na entrevista, 

95,83% dos usuários entrevistados estão satisfeitos com o PQVT. Unanimemente os 

coordenadores das ações afirmaram que o programa é muito importante e 87,5% dos usuários 

que participaram da pesquisa possuem uma percepção do programa que varia de bom a 

excelente. Apenas 3 respondentes, o que corresponde a 12,5%, o avaliam com alguma 

ressalva, trazendo em suas falas informações como o PQVT “deveria possuir uma perspectiva 

de acompanhar melhor o servidor”, “deveria ser melhor divulgado” e “na teoria é muito bom, 

mas na prática deixa a desejar”. Todavia, cabe apontar o cuidado com as atividades chamadas 

por Ferreira et al. (2011) de “ofurô corporativo”, que são atividades ditas assistencialistas, 

oferecidas na busca velada de aumentar a resistência física e psicológica dos trabalhadores. 

Oferecer ações dessa natureza aos funcionários é inegavelmente positivo, mas reduzir QVT a 

isso é apenas um paliativo (FERREIRA et al., 2011). Quando se fala de QVT, há de se 

investir na raiz dos problemas dos trabalhadores, que normalmente são as mazelas oriundas de 

fatores do contexto laboral, como relações socioprofissionais conflituosas. E esses problemas 

quase sempre são negligenciados por dirigentes e gestores das organizações. 
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Para finalizar, os coordenadores informaram que os usuários possuem diferentes 

interfaces a fim de sugerir melhorias para as atividades, que podem ser realizadas por meio de 

sugestão verbal, referida pessoalmente ao responsável pela atividade ou a um auxiliar, 

instrumento de avaliação da atividade e correspondência eletrônica, principalmente. Quanto 

às sugestões tanto os usuários quanto os coordenadores percebem a divulgação do PQVT 

como um das suas principais dificuldades, o que nos revela que a criação de estratégias para 

divulgar o programa é um dos primeiros passos a ser tomado com a finalidade de se trazer 

melhorias para o programa. Aumentar a disponibilidade de dias e horários das atividades, dar 

mais retorno aos trabalhadores, melhorar adesão, incluir outras atividades no programa, 

melhorar infraestrutura, incrementar número de vagas e conscientizar os trabalhadores para o 

cuidado com a saúde foram outras das principais sugestões fornecidas pelos dois grupos de 

entrevistados. Essas medidas poderão contribuir para a melhoria do PQVT, entretanto, irão 

colaborar superficialmente para a melhoria da qualidade de vida no trabalho, que é o 

propósito maior do Programa Viver em Harmonia. 

Algumas sugestões foram mencionadas por apenas um dos respondentes, mas pelo 

conteúdo que trazem são tão quanto ou mais importantes do que as mencionadas várias vezes, 

como é o caso de: realização de avaliações do programa, buscar respostas para a pouca adesão 

às atividades, incluir atividades que possam informar o servidor sobre assédio moral, o 

programa deveria possuir uma perspectiva de acompanhar melhor o servidor, realização de 

avaliações para verificar melhoria da QVT do servidor, melhorar a interiorização das 

atividades do PQVT, inclusão de algum tipo de atividade em relação à valorização e 

reconhecimento dos servidores que se empenham, participação de uma equipe 

multiprofissional trabalhando no programa, criação de evento para favorecer integração, 

melhorar a sensibilização das pessoas quanto à realização das atividades do PQVT, criar 

algum mecanismo que fosse motivador para diminuir a desistência dos participantes das 

atividades, melhorando, assim, a adesão à prática das atividades, realizar atividades para 

contribuir com a melhoria da inteligência emocional, criar pessoas-chave/parcerias/mini-

coordenações nos setores da UFRN que possam ajudar a coordenação do PQVT na 

divulgação e execução das atividades oferecidas e aumentar a rede de servidores envolvidos 

nas atividades e no PQVT. Essas são sugestões poderão corroborar em muito para a melhoria 

do programa e também da qualidade de vida no trabalho. 

A promoção da qualidade de vida no trabalho está associada à adoção de estratégias 

para prevenir ou combater a raiz dos problemas no trabalho, que são principalmente  

absenteísmo crônico que invade o cotidiano de trabalho; acidentes que crescem sem cessar 
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nas organizações; doenças do trabalho e licenças-saúde que se multiplicam; rotatividade de 

trabalhadores nas organizações; erros frequentes na execução de tarefas; retrabalho, em 

decorrência da existência de erros ou falhas de concepção, que impacta na redução da eficácia 

do processo produtivo, no aumento do custo humano do trabalho e, não raro, repercute na 

insatisfação de usuários e consumidores; perda e desperdício de material, decorrentes de 

desenhos de tarefas e processos de trabalho com baixos graus de eficácia e eficiência; 

danificação de máquinas e equipamentos que resultam de procedimentos inadequados e, 

comumente, de produtos oriundos de projetos industriais de concepção deficiente; queda e 

redução da produtividade e da qualidade almejadas de produtos e serviços que impactam na 

perda de competitividade (no caso do setor privado) e do afastamento da missão maior das 

agências governamentais de proporcionar o exercício da cidadania aos usuários-contribuintes 

(caso do setor público); queixas e reclamações da qualidade de serviços e produtos; 

insatisfação de usuários e consumidores quanto à qualidade dos serviços prestados pelo setor 

público e dos produtos/serviços disponibilizados pelas empresas privadas. Esses são 

indicadores críticos  do impacto do trabalho sobre os trabalhadores, na produção e ainda, 

sobre os usuários e consumidores. A produção de todos esses indicadores suscita para a 

importância de resgatar e/ou promover a qualidade de vida no trabalho no âmbito das 

organizações e para o papel da intervenção dos profissionais que atuam no campo das ciências 

do trabalho (FERREIRA, 2008).  

Esse grupo de indicadores críticos reforça o paradigma de que tratar cada trabalhador 

como variável de ajuste, sem promover mudanças importantes em diversas esferas do 

contexto de trabalho (condições, organização, relações socioprofissionais) para regular e 

implementar estratégias econômicas e empresariais tem limites, pois quando ultrapassam as 

capacidades humanas geram doenças mentais, físicas e inúmeros casos de suicídios. Nesse 

cenário, o custo humano do trabalho transforma-se predominantemente em produtor de mal-

estar, potencializando acidentes e doenças entre trabalhadores. Além disso, esse conjunto de 

indicadores globais desenha a criticidade dos problemas mais recorrentes vivenciados em 

organizações públicas e privadas. No setor privado, ele coloca em risco a tão desejada 

competitividade, o crescimento sustentável e a fidelização de clientes/consumidores. No setor 

público, tais indicadores colocam em risco o exercício efetivo da cidadania e, em 

consequência, fragilizam os valores sociais (como a descrença nos dirigentes) e políticos nos 

regimes democráticos (FERREIRA, 2008). 

Como forma de resolver essas situações decorrentes do trabalho, sugere-se a 

implantação de programas embasados na ergonomia da atividade aplicada a qualidade de vida 
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no trabalho, que possui uma perspectiva de QVT com apoio em uma abordagem de natureza 

preventiva, cooperativa com outras ciências do trabalho e seus especialistas e, sobretudo, em 

uma concepção ontológica do sentido do trabalho que resgate o seu papel humanizador no 

âmbito das organizações, e tem como consequência a melhoria da qualidade de vida no 

trabalho. É necessário que as mudanças que envolvem QVT englobem a organização como 

um todo (idem). 

A intervenção eficaz e duradoura no campo da QVT implica remover ou atenuar as 

causas primeiras do mal-estar dos trabalhadores em termos de condições, 

organização e relações socioprofissionais de trabalho e, em especial, inverter o 

paradigma dominante do “indivíduo como variável de ajuste” para o preconizado 
pela Ergonomia, de “adaptar o trabalho ao ser humano” (FERREIRA, 2011, p. 17). 

 

A implantação de um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho com base na 

Ergonomia da Atividade possui como destaque: indissociabilidade entre produtividade, bem-

estar e compromisso social; mudança do olhar sobre o trabalho; modelo antropocêntrico de 

gestão do trabalho; cultura organizacional do bem-estar; e sinergia organizacional focada em 

QVT. Segundo essa abordagem, é indispensável que haja uma produtividade saudável, que 

não coloque em risco a saúde dos trabalhadores, sendo uma fonte durável de bem-estar no 

trabalho. Para isso, é necessário também a instauração de um clima organizacional propício e 

estimulador de QVT, que requer de todos os membros das organizações “pensar diferente 

para agir diferentemente”. Isso significa que as atividades de QVT, de viés preventivo das 

mazelas do trabalho, requerem uma disposição de dirigentes, gestores, trabalhadores e 

representantes sindicais para reverem e mudarem valores, crenças e concepções sobre os 

modos de gestão organizacional e do trabalho que, regra geral, estão na origem do mal-estar 

coletivo (FERREIRA, 2011). 

Os PQVTs, então, devem estar em sintonia com uma concepção compartilhada e 

negociada de gestão do trabalho, em que ocorre a valorização dos trabalhadores como 

principais protagonistas dos resultados; promove o reconhecimento individual e coletivo; 

estimula a criatividade e a autonomia na execução de tarefas; possibilita o desenvolvimento 

pessoal e coletivo com base na cooperação intra e intergrupal; havendo também a participação 

efetiva, principalmente, nas decisões que afetam o bem-estar individual e coletivo. O sucesso 

desses PQVTs depende de um cuidado estratégico com a comunicação organizacional. Ela é 

crucial para estimular e consolidar uma cultura de QVT de natureza preventiva, disseminando 

valores, crenças e ideias centradas no bem-estar individual e coletivo e, sobretudo, catalisando 

e socializando as práticas bem sucedidas e estimulando reflexões coletivas dos problemas 

existentes no dia a dia das organizações e que comprometem a QVT (idem). 
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A responsabilidade por QVT, entretanto, não deve ser restrita aos profissionais e 

técnicos da área de gestão de pessoas. A política e o respectivo Programa de QVT devem ser 

objeto de um esforço coordenado de todas as pessoas e unidades organizacionais na sua 

implementação, com base no compromisso de dirigentes, gestores e funcionários, cooperação 

interdisciplinar de todos especialistas envolvidos e, sobretudo, parcerias intersetoriais e 

sindicais. Esses aspectos, de natureza macro-organizacional, podem contribuir para orientar o 

processo da QVT nas organizações, com base no enfoque aqui preconizado. Eles ajudam 

também a resgatar o nexo entre as condições, a organização, as relações socioprofissionais e 

as vivências de mal-estar no trabalho, colocando em risco tanto a saúde dos trabalhadores, 

quanto a satisfação de usuários, clientes, consumidores e a sobrevivência das organizações 

(ibidem). 

Essa concepção de QVT pretende uma inversão de perspectiva de análise e de ação 

que contempla dois aspectos complementares: (a) ao invés de agir sobre os efeitos negativos, 

busca atuar sobre as causas que comprometem a Qualidade de Vida no Trabalho; (b) ao invés 

de focar no indivíduo, busca transformar as variáveis do contexto organizacional que estão na 

origem do mal-estar dos trabalhadores. Para haver as mudanças requeridas nesse processo, 

tanto a  política institucional como o programa de qualidade de vida no trabalho, englobando 

o seu planejamento e operacionalização, devem ser focados efetivamente nas causas 

principais do mal-estar dos trabalhadores (ibidem). 

Diante do exposto, é necessário observar, entretanto, que a EAA_QVT não pretende 

resolver todos os problemas vivenciados pelos trabalhadores e gestores, mas pretende ser uma 

alternativa que, não obstante seus limites, possa contribuir para as transformações 

humanizadoras dos contextos de trabalho (FERREIRA, 2008). 

Além da sugestão de alteração da abordagem sobre QVT, a pesquisadora sugere que 

seja adotada uma mudança de hábitos na instituição UFRN, que se referem à cultura 

organizacional, para que as propostas aludidas possam ser de fato incorporadas pela 

organização. 

Os hábitos fazem parte do nosso cotidiano, apesar de muitas vezes não nos darmos 

conta. E essa é a grande vantagem do hábito, pois é uma ação que realizamos sem pensar, de 

modo quase automático, liberando nosso cérebro para pensar sobre outras tarefas. Segundo 

Duhigg (2012), os hábitos funcionam como um ciclo, chamado loop do hábito. Esse processo, 

que ocorre dentro dos nossos cérebros, é um loop formado por três estágios: deixa, rotina e 

recompensa. Primeiro há uma deixa, ou seja, um estímulo que determina o cérebro entrar em 

modo automático, e indica qual hábito ele deve utilizar. Após a deixa, ocorre a rotina, que 
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pode ser física, mental ou emocional. Por último, há uma recompensa, que auxilia o cérebro a 

identificar se vale a pena memorizar este loop específico para ser usado no futuro. Ao longo 

do tempo, esse loop se torna cada vez mais automático. A deixa e a recompensa vão se 

entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação e desejo. Por fim, nasce um 

hábito. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar integralmente da tomada de 

decisões, por isso é tão importante a formação de bons hábitos, pois eles serão automatizados, 

não sendo necessário um grande esforço para realizar uma determinada tarefa. 

Os hábitos, entretanto, não são inevitáveis, eles podem ser ignorados, alterados ou 

substituídos. Para entender e remodelar um hábito é fundamental identificar o loop deste 

hábito, o que não é uma tarefa simples, pois muitas vezes as deixas e recompensas não são 

evidentes. No entanto, apenas entender como os hábitos funcionam, já os torna mais fáceis de 

controlar. Segundo Duhigg (idem), os hábitos apesar de modificáveis, eles nunca desaparecem, 

eles permanecem codificados nas estruturas do nosso cérebro, sendo essa uma enorme 

vantagem para o ser humano, pois seria terrível ter que reaprender, por exemplo, a dirigir após 

cada viagem de férias. O problema dessa questão é que o cérebro não sabe diferenciar hábitos 

bons e ruins, por isso, ao possuir um hábito ruim, ele estará sempre à espreita, esperando as 

deixas e as recompensas certas para se manifestar. Esse fato explica o porquê de ser tão difícil 

criar o hábito, por exemplo, de realizar exercícios ou mudar a alimentação. Uma vez adquirida 

uma rotina, esses padrões continuarão para sempre no cérebro de uma pessoa. No entanto, 

segundo essa mesma regra, se uma pessoa aprender a criar novas rotinas neurológicas que 

sejam mais poderosas que os comportamentos ruins, ou seja, se for assumido o controle do 

loop do hábito, pode-se forçar essas tendências nocivas a ficarem em segundo plano.  

A partir do momento em que se identifica os elementos de um hábito, é possível 

reprogramá-lo criando um plano de ação para a deixa em questão: Se forem mantidas a 

mesma deixa e recompensa, uma nova rotina poderá ser inserida. Ou seja, o hábito é um 

padrão de comportamento que pode ser modificado, sendo necessário, entretanto, disciplina e 

muita força de vontade. Segundo Charles Duhigg (ibidem), dezenas de estudos mostram que a 

força de vontade é o hábito angular
8
 mais importante de todos para o sucesso individual. Esse 

autor afirma ainda que a força de vontade não é somente uma habilidade, é um músculo que 

pode ser treinado, não é uma qualidade com a qual a pessoa simplesmente nasce. Escolas 

públicas e independentes da Filadélfia, Seattle, Nova York e de outras cidades incorporaram 

                                                             
8 Hábitos angulares são hábitos que tem o poder de iniciar uma reação em cadeia, mudando outros hábitos 

conforme eles avançam através de uma organização. Ou seja, alguns hábitos são mais importantes que outros na 

reformulação de empresas e vidas. Os hábitos angulares dão início a um processo que, ao longo do tempo, 

transforma tudo (DUHIGG, 2012). 
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aulas de desenvolvimento da força de vontade aos seus currículos. Ensinar autocontrole é 

parte da filosofia de um grupo de escolas independentes que atende estudantes de baixa renda 

em todo o Estados Unidos da América (EUA). Muitas dessas escolas elevaram drasticamente 

as pontuações dos alunos nas provas. É necessário realizar um diagnóstico da organização 

para identificar a forma mais eficaz de motivar seus funcionários, transformando os hábitos 

organizacionais. Grandes empresas norte-americanas, como Starbucks, Gap, Wal-Mart 

transformaram a autodisciplina num hábito organizacional para impulsionar a força de 

vontade dos seus funcionários. Além disso, a Starbucks desenvolveu materiais de treinamento 

que descreviam rotinas para os funcionários utilizarem quando enfrentassem turbulências, 

pois muitos funcionários, quando se deparavam com pontos de inflexão de clientes, acabavam 

fracassando no objetivo de suas atividades laborais, que é proporcionar o melhor atendimento 

ao consumidor, mesmo quando há pressão. Os manuais ensinavam os funcionários ensinavam 

os funcionários a reagir a deixas específicas, como um cliente gritando ou uma grande fila no 

caixa. A empresa identificou recompensas específicas que os funcionários podiam esperar 

como prova de um trabalho bem feito, como é o caso de um cliente grato ou um elogio de um 

gerente. “A Starbucks ensinou seus funcionários a lidar com momentos de adversidade, 

proporcionando-lhes loops de hábito de força de vontade” (ibidem, p. 160).  

Essas mudanças podem todas ser incorporadas nos mais diversos tipos de 

organizações e para as mais diversas finalidades, como é o caso da incorporação de hábitos 

saudáveis, adesão ao Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, prática assídua de 

atividade física pelos funcionários da UFRN, saber lidar com a pressão do dia-a-dia no 

desenvolvimento das atividades laborais, motivação para o trabalho.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A UFRN, assim como as demais instituições públicas, possui o desígnio de buscar 

sempre a excelência, tendo-se como base o esforço contínuo em aprimorar serviços, qualificar 

custos e produzir ações inovadoras, dedicando-se a atender com eficácia ao cidadão e alcançar 

melhoria gerencial. No entanto, para que a organização possa fornecer um serviço eficaz e 

eficiente, é necessário que os seus trabalhadores estejam qualificados e saudáveis. Ou seja, é 

fundamental que haja investimentos na qualidade de vida no trabalho desses profissionais, que 

são a chave para a excelência de qualquer organização.  

Buscando uma melhor QVT para os seus trabalhadores, a UFRN concebeu o 

programa Viver em Harmonia, que foi o objeto de estudo dessa pesquisa, em que, por meio da 

análise da percepção dos coordenadores e participantes das atividades oferecidas no PQVT, 

construiu-se um cenário explicativo da inter-relação dos sujeitos com este programa, 

fornecendo elementos para a compreensão dos resultados obtidos. 

O programa mostrou-se satisfatório no geral, e a presente pesquisa revelou alguns 

possíveis aprimoramentos para promover a qualidade de vida no trabalho. Uma das suas 

lacunas é não possuir atividades relacionadas às condições de trabalho, geralmente as 

principais responsáveis pelo crescente número de adoecimentos, afastamentos e absenteísmo 

no trabalho. Portanto, é primordial que haja a inserção de atividades dessa natureza. Além 

disso, verificou-se com esse estudo que no programa de QVT da UFRN não existem 

indicadores de gestão (indicadores de eficácia, eficiência e efetividade) que monitorem a 

quantidade e a qualidade dos serviços realizados, e os impactos para o público-alvo. 

A baixa adesão e a evasão podem estar ocorrendo devido à ausência de uma 

sistemática de avaliação do programa, pela não construção coletiva do programa, falta de 

divulgação maciça e a importância em participar das atividades, disponibilidade reduzida de 

vagas e horários das atividades, descontinuidade de algumas ações, dentre outros motivos 

citados na discussão. A construção do programa acontecer de forma coletiva poderia trazer 

grandes benefícios ao programa e aos trabalhadores, que se sentiriam prestigiados, orgulhosos 

e motivados a participar das ações que eles ajudaram a desenvolver. Além disso, o apoio e 

envolvimento dos líderes e gestores às ações de qualidade de vida no trabalho são 

fundamentais para se atingir os objetivos propostos. Essa construção coletiva traz 

responsabilidades aos trabalhadores e também desafios para a coordenação do programa, que 

deverá gerenciar da melhor forma essa situação. 



106 

 

Por vezes, as estratégias de gestão de pessoas que são postas em prática nas 

organizações possuem a finalidade de gerar uma melhor qualidade de vida no trabalho, no 

entanto, nem sempre o sucesso é obtido, pois aquele que é o principal ator do trabalho, o 

trabalhador, não é consultado, não é ator participante da construção dessas estratégias. Como 

já bem disse Ferreira et al. (2009), a concepção e implantação de programas de qualidade de 

vida no trabalho quando acontecem com a participação dos trabalhadores da organização 

proporcionam bem-estar no trabalho, além de propiciar maior eficiência e eficácia dentro da 

organização. Portanto, é de grande importância que sejam realizadas pesquisas que possam 

verificar a percepção do trabalhador com o programa, envolvendo-o, oportunizando o 

trabalhador de emitir suas queixas, necessidades e sugestões e com isso, melhorar e divulgar 

ainda mais o Viver em Harmonia. Como já dizia o cantor Raul Seixas em sua canção 

intitulada Prelúdio: “Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, sonho que se 

sonha junto é realidade.”   

A fim de melhorar a motivação e adesão ao programa e diminuir a desistência das 

atividades, foi proposta a inserção de ações voltadas a mudanças de hábitos, que poderão vir a 

modificar toda a vida dos trabalhadores, caso as alterações sejam incluídas em suas rotinas 

diárias. A pesquisadora sugere ainda que a UFRN adote para seu PQVT a abordagem da 

ergonomia da atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho, por possuir caráter 

preventivo. Conforme Ferreira (2008, 2011, 2012a), quando adotada na concepção e 

implantação de programas de qualidade de vida no trabalho, a EAA_QVT pode auxiliar na 

obtenção de resultados positivos para os gestores atuarem em situações que inviabilizam ou 

dificultam a implementação de PQVTs, como a solução de continuidade do programa, o apoio 

da alta administração, a capacitação gerencial e a cultura organizacional.  

Além dessas, foram mencionadas algumas outras sugestões dos trabalhadores 

envolvidos nas ações do PQVT, coordenadores e usuários das atividades que, se 

implementadas, poderão contribuir em muito para a melhoria do Programa Viver em 

Harmonia e, consequentemente, irão colaborar para a melhoria da qualidade de vida no 

trabalho, que é a finalidade máxima do programa. 

O estudo mostra alguns dos desafios e expectativas a serem repensados por aqueles 

que possuem função estratégica nas ações de QVT, que são dirigentes e gestores. É 

fundamental definir o papel desses sujeitos, que ocupam posição de comando e de liderança 

nas organizações, servindo como modelo para outros servidores. Portanto, é imprescindível 

que tanto os gestores quanto os chefes de setores e demais dirigentes da organização 
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participem de ações de QVT, pois, entre outras funções, eles poderão por um lado ser 

facilitadores e, por outro, barreiras à concepção e à implantação de PQVTs. 

Essa pesquisa contribuiu para a consolidação da abordagem da Ergonomia da 

Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT), que é uma abordagem 

“contra-hegemônica” de QVT e preconiza uma perspectiva preventiva em relação à saúde do 

trabalhador. Os resultados aqui encontrados fornecem uma contribuição acadêmica sobre 

como os trabalhadores de uma instituição pública federal, UFRN, percebem o PQVT nela 

desenvolvido. Esses resultados fornecem subsídios para os gestores atuarem junto a promoção 

da QVT na universidade, especialmente na formulação da Política e do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho de viés preventivo.  

Em relação às limitações dessa pesquisa, é importante esclarecer que apesar de os 

resultados encontrarem semelhança com outros estudos, eles não autorizam generalizações, 

mas permitem formular hipóteses quanto a serem específicos da organização estudada ou um 

traço da postura gerencial no setor público. Os resultados mostraram uma visão panorâmica 

sobre como os participantes percebem o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da 

UFRN. Para compreender os indicadores revelados pela pesquisa é necessário aprofundar a 

investigação, com a realização da Análise Ergonômica do Trabalho, metodologia utilizada na 

etapa microdiagnóstico da abordagem adotada. 

Uma das limitações encontradas na pesquisa dá-se pelo instrumento adotado que, por 

vezes, intimida os respondentes. Com o gravador desligado algumas sensações de angústia, 

medo e indignação puderam ser captadas pela pesquisadora na fala de alguns respondentes, 

que retrataram ter havido assédio moral e perseguição em seu ambiente de trabalho. 

Entretanto, nada foi feito até o momento para resolver o problema e, como o foco do estudo 

não foi as condições de trabalho em si, sugere-se que essa temática seja aprofundada em 

pesquisas futuras, para que se possa traçar um diagnóstico e propor estratégias para a melhoria 

da QVT dos trabalhadores da instituição. Essa é uma questão bastante complexa que merece 

um cuidado especial. Outra limitação do estudo encontrada refere-se à falta de critérios 

metodológicos para se mensurar os resultados das ações de QVT, especialmente os 

relacionados à produtividade que, no entanto, não era o objetivo do estudo, mas que a 

pesquisadora sugere para o tema de pesquisas mais aprofundadas sobre a qualidade de vida no 

trabalho a ser realizada na UFRN. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS 

COORDENADORES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QVT 

 

Pesquisa: Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação 

centrada na percepção dos trabalhadores 

 

Instrumento de coleta de dados - entrevista semiestruturada 

 

1. O (a) senhor (a) ocupa cargo efetivo na UFRN? Qual é o cargo? 

2. Por favor, faça um histórico da atividade, informando desde quando ela existe, quando 

foi inserida no Viver em Harmonia, quem propôs a inserção da atividade no programa. 

3. Existe projeto da atividade? O projeto foi submetido à coordenação do PQVT? Se não 

existe projeto, como foi realizada a submissão da proposta da atividade à coordenação 

do Viver em Harmonia? 

4. A atividade é oferecida em quais locais? 

5. Como foi realizada a escolha do coordenador da atividade? 

6.  Quais os benefícios da atividade para o trabalhador? 

7. Qual a relação que o (a) senhor (a) observa entre essa atividade e as demais atividades 

propostas pelo Programa Viver em Harmonia? 

8. Quais são os objetivos da sua atividade dentro do PQVT? 

9. Os objetivos estão sendo cumpridos? 

10. Como é a comunicação entre a coordenação/equipe da atividade e a coordenação do 

Viver em Harmonia? 

11. A atividade está sendo efetiva? (estão atingindo o objetivo de promover e/ou manter a 

QVT) 

Caso não esteja sendo efetiva, na sua opinião, qual o (s) motivo (s) para essa situação 

acontecer? 

12.  Quem são os principais usuários que procuram a atividade? 

13.  A atividade é oferecida continuamente? Se não, por qual motivo a atividade não é 

oferecida continuamente? 

14.  Como é realizada a divulgação da atividade? 

15.  Existem quantas pessoas envolvidas na realização da atividade? 

16.  Existe desistência da atividade? Qual (is) é (são) o (s) principal (is) motivo (s) para 

haver desistência da atividade? 

17.  Já foi realizada algum tipo de avaliação da atividade pela equipe? 

18.  Já foi realizada algum tipo de avaliação da atividade pelos usuários? 

19. Já foi realizado algum estudo para saber se a atividade está atendendo às necessidades 

dos trabalhadores? 
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20.  Existe alguma forma de os participantes proporem sugestões de melhorias para a 

atividade? 

21.  Qual a sua opinião sobre o Programa de Qualidade de Vida da UFRN? 

22. Quais as suas sugestões de melhoria para o Programa Viver em Harmonia e para a sua 

atividade? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS USUÁRIOS DAS 

ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QVT 

 

Pesquisa: Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação 

centrada na percepção dos trabalhadores 

 

 

Instrumento de coleta de dados - entrevista semiestruturada 

 

Dados gerais: 

Nome: ________________________________________________   

Data de Nascimento: ___/___/_______  E-mail: _______________________________ 

Sexo: (  )M    (  ) F                Grau de Escolaridade: _____________________________ 

Tipo de vínculo com a UFRN: (  ) Servidor público (  ) Trabalhador terceirizado           

 (  ) Bolsista  

Cargo: ______________________________________   Tempo no cargo: ___________ 

Setor de trabalho: ________________________________________________________ 

Renda familiar bruta (em R$): _________________       N° de pessoas dependentes desta 

renda: _______                   N° de pessoas que moram na mesma residência: _____ 

 

1. Para você, o que é qualidade de vida no trabalho? 

2. Como ficou sabendo das atividades do programa Viver em Harmonia? 

3. Participa de qual(is) atividade(s)? 

4. Há quanto tempo participa da(s) atividade(s)? 

5. Por que escolheu essa(s) atividade(s) e qual a sua opinião sobre a(s) atividade(s) 

realizada(s)? 

6. Já participou de alguma outra atividade oferecida pelo programa Viver em Harmonia 

anteriormente? Se sim, de qual? Por qual motivo não participa mais dessa atividade? 

7. Quais os benefícios que a(s) prática(s) te traz(em)? 

8. Observa alguma relação da(s) atividade(s) praticada(s) com o trabalho realizado na 

UFRN? 
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9. A(s) atividade(s) está(ão) sendo efetiva(s)? (está (ao) atingindo o objetivo de 

promover e/ou manter a QVT?) 

10. Como se sente ao final da(s) atividade(s)? 

11. Indicaria essa(s) atividade(s) a outra pessoa? Se sim, quais argumentos de 

convencimento utilizaria? 

12. Qual a sua opinião sobre o Programa Viver em Harmonia? 

13. Sugere a inclusão de alguma atividade no Programa?  

14. Possui alguma sugestão de melhoria para a(s) atividade(s) ou para o Programa Viver 

em Harmonia? 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Programa de Qualidade de Vida 

no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores” poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, o pesquisador Andressa Medeiros Pereira de Albuquerque a realizar a gravação 

de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso do pesquisador acima 

citado em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Camila Costa Torres, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Natal, ________ de _______________ de _______ 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Programa de Qualidade de 

Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores”, que 

tem como pesquisador responsável Andressa Medeiros Pereira de Albuquerque. 

Essa pesquisa pretende conhecer sua opinião sobre o Programa de Qualidade de Vida 

no Trabalho desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, intitulado: 

Viver em Harmonia e as atividades oferecidas por esse programa. Mediante as informações 

colhidas, tentar-se-á criar uma sistemática de avaliação do programa e de suas atividades e 

gerar um conjunto de sugestões de melhorias para o Viver em Harmonia.  

O motivo que nos leva a fazer esse estudo é dar um retorno à Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) quanto à percepção dos servidores no que diz respeito ao 

seu Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), no qual são investidos esforços 

financeiros e de pessoal para seu o desenvolvimento. Não tendo havido ainda alguma 

pesquisa sobre a satisfação com o mesmo, é de suma importância para essa Instituição a 

realização de estudos que possam contribuir para criar uma sistemática de avaliação do 

programa de QVT da UFRN. Do ponto de vista organizacional, os resultados obtidos poderão 

contribuir para a melhoria do Programa de Qualidade de Vida Viver em Harmonia.  

Caso você decida participar, deverá responder às perguntas da entrevista sobre o 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho Viver em Harmonia, sendo gasto 

aproximadamente 20 minutos na aplicação das questões. Será realizada a gravação da sua voz 

para facilitar o procedimento da coleta das informações.  

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer algum tipo de constrangimento em relação a alguma pergunta da 

entrevista que será minimizado com as explicações necessárias sobre a questão e você terá 

como benefício ter contribuído para a criação de um conjunto de sugestões de melhorias para 

o programa do qual participa e para a concepção de uma sistemática de avaliação desse 

programa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Andressa Medeiros Pereira de Albuquerque – telefone: (84) 3342-2299 (Ramal 120). 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou responder às perguntas que lhes 

cause constrangimento de qualquer natureza; ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável pela pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Andressa Medeiros Pereira de Albuquerque. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada 

na percepção dos trabalhadores”, autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ___________________________________. 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Programa de Qualidade de Vida no 

Trabalho da UFRN: uma avaliação centrada na percepção dos trabalhadores”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _________________________. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 


