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RESUMO 

A fundamentação teórica do presente estudo aborda o constructo “Qualidade de 
Vida” no Trabalho, envolvendo leitura pró-ativa das organizações frente à evolução 
social da classe trabalhadora, o que constitui um desafio à gestão de pessoas. 
Neste sentido, como contribuição para os estudos de qualidade de vida no trabalho 
(QVT), o presente estudo aborda a qualidade de vida no trabalho de enfermeiros 
lotados nos hospitais públicos Walfredo Gurgel e Santa Catarina. O objetivo é 
elaborar um diagnóstico acerca da qualidade de vida no trabalho desses servidores 
tomando como base dimensões e indicadores de desempenho retratados no modelo 
de Fernandes (1996). A pesquisa é caracterizada de campo, com caráter descritivo.  
O universo pesquisado foi de 75 enfermeiros, sendo 49 do Walfredo Gurgel e 26 do 
Santa Catarina. A coleta de dados foi realizada através de questionário estruturado. 
As questões foram processadas no software “Statistica 6.0”, com análise fatorial e 
regressão múltipla, após a sistematização dos dados. Como resultado, a maioria dos 
enfermeiros dos hospitais estão insatisfeitos com a qualidade de vida no trabalho, 
sendo a maior incidência no Santa Catarina. A variável saúde ocupacional teve 
avaliação mais negativa no hospital Santa Catarina, ao passo que, no Walfredo 
Gurgel, foi assistência familiar. A variável garantia de emprego teve a avaliação mais 
positiva nos dois hospitais. Sem, contudo, implicar em elevada importância na QVT 
dos enfermeiros. Os fatores estrutura e decisão mostraram maior sensibilidade para 
explicar a QVT dos enfermeiros, aglutinando 17 variáveis das 40 do modelo. O fator 
condições de trabalho, aglutinando 6 variáveis, mostrou segunda maior 
sensibilidade. Os fatores compensação, imagem e saúde demonstraram 
importância, porém, com menor intensidade. Os resultados da pesquisa permitem 
concluir que componentes da estrutura e do processo decisório – a exemplo de 
eficácia nas comunicações, novos métodos de trabalho, participação e melhorias 
nos relacionamentos internos – representa maior expressão na QVT superando, 
dentre outros, o fator compensação, que reúne variáveis como salário e benefícios.    
 
 
Palavras-Chave: Qualidade de vida no Trabalho. Enfermeiros. Organizações. 
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ABSTRACT 

 
The theoretical foundation of this study addresses the construct Quality of Worklife 
involving pro-active reading organizations in face to social developments of the 
working class, which is a challenge to the people’s management. In this sense, as a 
contribution to the studies of quality of worklife (QOWL), this study addresses the 
quality of lifework of nurses at Walfredo Gurgel and Santa Catarina public hospitals. 
The goal is to make a diagnosis about the quality of lifework of these employees 
taking as a basis dimensions and performance indicators shown in the model by 
Fernandes (1996). The research is characterized by field, in a   descriptive way. This 
survey comprised 75 nurses, with 49 by Walfredo Gurgel hospital and 26 by Santa 
Catarina one. The data collection was carried out through structured questionnaire. 
The questions were processed in the software Statistic 6.0, with factor analysis and 
multiple regressions, after the systematization of data. As a result, the most nurses in 
hospitals are dissatisfied with the quality of lifework, with the highest incidence in 
Santa Catarina hospital. The variable occupational health assessment was more 
negative in the hospital Santa Catarina one, whereas in Walfredo Gurgel, was family 
assistance. The variable guarantee of employment was more positive assessment in 
two hospitals without, though, implying in high importance on QOWL of nurses. The 
factor structure and decision showed greater sensitivity to explain the QOWL of 
nurses, joining 17 variables from 40 of the model. The factor working conditions, 
joining 6 variables, showed the second highest sensitivity. The compensation factor, 
gathering 5 variables, showed the third highest sensitivity while image and health 
factors showed minor importance. 
  
 
Key Words: Quality of Lifework. Nurses. Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Uma organização moderna que deseja sobreviver e perpetuar-se deve 

considerar ser relevante valorizar o ser humano, propiciando o desenvolvimento de 

ações (como a melhoria das condições de trabalho), que melhorem o nível na 

qualidade de vida no ambiente físico de trabalho dos indivíduos, que representa 

satisfação interna entre empregado e empregador (FERNANDES, 1996). A 

preocupação com a saúde e satisfação dos funcionários não é uma questão de 

filantropia das organizações, mas sim, uma estratégia de sobrevivência, tornando-se 

importante a análise das condições físicas do ambiente no posto de trabalho, 

considerando as características individuais do ser humano que refletem 

automaticamente nos níveis de desempenho e na qualidade de vida e saúde dos 

trabalhadores. Diante das transformações constantes e rápidas no “mundo do 

trabalho”, os efeitos em relação às condições de vida e saúde dos trabalhadores são 

evidenciados, surgindo a necessidade de adoção de novas técnicas para garantir 

ambiente adequado de trabalho e atingir objetivos, respeitando a legislação vigente.  

Entre as concepções da Administração podem ser citadas a reengenharia, o 

benchmarking, a administração virtual, a qualidade de vida no trabalho e a 

inteligência emocional. Todas essas concepções, entretanto, não estão direcionadas 

apenas às organizações privadas, e hoje já é possível encontrá-las aplicadas à 

administração pública, como tendência mundial. Conceitos como administração por 

objetivos, downsizing, serviços públicos voltados para o consumidor, empowerment, 

pagamento por desempenho e qualidade total já estão presentes no serviço público 

em âmbito mundial, o que vem contribuindo, inclusive, para a construção de um 

novo paradigma administrativo-global. Isso ocorreu devido à necessidade do Estado 

de se renovar e acompanhar as constantes e profundas mudanças que exigem 

maior comprometimento e melhor gerenciamento dos órgãos públicos.  

Catelli e Santos (2004) reforçam essa idéia de mutação da postura da 

administração pública:  

 
Surgiu, nas últimas duas décadas, o governo empreendedor, voltado para 
os cidadãos como clientes e buscando padrões otimizados de eficiência e 
eficácia, com ética e transparência, na gestão dos recursos públicos com 
responsabilidade fiscal.  
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De acordo com Penengo (1997): 

 
A Administração pública nos países está em processo de mudança. Esse 
processo de mudança tem, em sua própria concepção, uma valorização 
social cada vez maior pela eficiência e pela boa administração. Em outros 
termos, um maior apreço pela capacidade gerencial. Esta valorização 
crescerá, sem dúvida nos próximos anos porque os processos sociais e 
políticos em nível mundial, que geram mudanças muito mais amplas e mais 
profundas, têm pressionado as organizações a serem mais eficientes e 
eficazes. 

 

As organizações que buscam maior produtividade e serem mais competitivas 

no mercado fomentam a Qualidade de Vida no Trabalho, buscando proporcionar 

melhorias nas condições de vida e bem-estar do trabalhador. O gestor 

contemporâneo está ciente que isto não é um modismo de mercado e age para 

aplicar programas de incentivo a Qualidade de Vida nas organizações. 

Esses gestores estão cientes que a intensa competição entre as organizações 

está provocando uma maior preocupação na qualidade de vida do trabalhador, pois, 

ele é um dos diferenciadores de competitividade organizacional, e, estando o 

trabalhador feliz no ambiente de trabalho, provavelmente a organização estará 

eliminando problemas como: absenteísmo, rotatividade de pessoal e insatisfação no 

trabalho que trazem sérios prejuízos ao desenvolvimento de uma organização. 

O tema Qualidade de Vida no Trabalho tem destaque na literatura sendo cada 

vez mais estudado e sendo objeto de pesquisa por vários acadêmicos. 

A qualidade de vida vem, ao longo dos anos, envolvendo vários atores sociais 

como o Estado, trabalhadores, empresas e sindicatos. Acredita-se que, em 

decorrência dos problemas sociais e das transformações do mundo do trabalho, a 

responsabilidade social da empresa passou a ser ampliada ou desafiada para tanto. 

As organizações necessitam de pessoas motivadas e comprometidas com 

objetivos e filosofia institucionais. Desse modo, o levantamento das percepções dos 

funcionários, em relação aos fatores intervenientes da qualidade de vida no trabalho, 

torna-se fundamental.  

O trabalho pode ser visto como ação humana desenvolvida num contexto 

social, que recebe influências de várias fontes, resultando em uma ação recíproca 

entre o trabalhador e os meios de produção, delimitada por condições socialmente 

estabelecidas, tendo o ser humano como produto e produtor da sociedade na qual 

se insere. No percurso evolutivo das Ciências da Administração, observa-se uma 
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acentuação do enfoque das relações humanas como base para a motivação no 

trabalho. 

Considerando a motivação referência a um estado interno, resultante de uma 

necessidade, abordam-se inferências na expressão do comportamento. A 

identificação do motivo pode auxiliar na compreensão do comportamento humano, 

mediante interpretações quanto às diferenças pessoais nas tendências 

motivacionais básicas, com reflexos na vida pessoal e, conseqüentemente, na 

relação do trabalho. Mediante a cultura, a experiência familiar e individual, cada 

pessoa desenvolve forças de motivação que influenciam no trabalho, conforme 

valores próprios. 

As instituições hospitalares, igualmente se encontram nessa busca de modelos 

que favoreçam a qualidade na prestação da assistência à saúde. 

Surge assim, o interesse de estudar a Qualidade de Vida no Trabalho de 

enfermeiros de dois hospitais públicos pelo fato de representar uma contribuição aos 

servidores no que se refere à satisfação e motivação para o trabalho. É sabido que o 

trabalho ocupa um espaço importante na vida do homem. As pessoas trabalham, 

passando a maior parte do tempo dento das organizações. Porém, não raro, é 

percebido que a relação do homem com o trabalho se torna conflitiva, pois muitos se 

queixam de intensas jornadas de trabalho, más condições de ambiente de trabalho, 

baixos salários, entre outros fatores. 

O campo deste estudo é a qualidade de vida no trabalho de enfermeiros dos 

hospitais públicos Walfredo Gurgel e Santa Catarina. Parte-se do pressuposto que a 

qualidade de vida no trabalho é um dos condicionantes do comportamento humano, 

fundamental para o desenvolvimento eficaz do trabalho por parte dos servidores. 

Visando à expansão do tema para outros portes de organizações e atividades 

organizacionais diferenciadas, lança-se nesse trabalho o desafio de estudar a QVT 

de enfermeiros.  

 
 

1.1 A QUALIDADE DE VIDA DO ENFERMEIRO 
 

 

A profissão surgiu da evolução das práticas de saúde no decorrer da história. 

As práticas de saúde instintivas foram as primeiras formas de prestação de 
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assistência. Em um primeiro estágio da civilização, estas ações garantiam ao 

homem a manutenção da sobrevivência, estando, na origem, associadas ao trabalho 

feminino, caracterizado pela prática do cuidar nos grupos nômades primitivos, tendo 

como pano-de-fundo as concepções evolucionistas e teológicas. Mas, como o 

domínio dos meios de cura passaram a significar poder, o homem, aliando esse 

conhecimento ao misticismo, fortaleceu tal poder e apoderou-se dele. 

A enfermagem é uma profissão com características predominantemente 

femininas, relacionada ao ato de cuidar. Autores como Borsoi e Codo (1995), 

relatam que o cuidar é uma continuação das atividades desempenhadas na 

manutenção da família. 

Silva (1986) descreve que a expressão enfermagem é oriunda da palavra 

nurse que significa aquele que nutre, que cuida das pessoas, assistindo ao doente. 

Em português, o termo enfermeira é designado para as pessoas que cuidam dos 

infirmus, isto é, pessoas que não estão firmes, como idosos, crianças e enfermos. 

De acordo com essas características, o trabalho de enfermagem foi 

executado, até o final da idade média, por viúvas, religiosos, nobres e virgens, tendo 

como principal objetivo a caridade ao próximo. As prostitutas também foram 

incluídas nesse grupo, com o advento das revoluções sociais, que ocorreram. 

Essas, em busca da salvação, prestavam serviços voluntários aos enfermos. 

Na Europa, até início do Século XIX, o cuidar de enfermos não era 

reconhecido como trabalho que exigia treinamento específico. Em meados desse 

mesmo século, esse cuidar começou a ter cunho profissional graças à inglesa 

Florence Nightingale que serviu como voluntária em hospitais militares, em campo 

de guerra, dando início à profissionalização de enfermagem.  Depois de 4 anos, em 

reconhecimento à contribuição de Nightingale, o governo inglês financiou a 

organização da escola pioneira para profissionais de enfermagem. 

No Brasil, de acordo com Silva (1986), a partir do final dos anos 1930 com 

várias mudanças no sistema econômico, o crescente aumento de doentes que 

necessitavam de internações e a formalização da enfermagem como profissão, 

concretiza-se a entrada maciça de mulheres nas instituições de saúde, 

caracterizando a enfermagem como profissão essencialmente feminina.  

Os trabalhadores de enfermagem prestam cuidados aos doentes, 

independentemente de serem adultos, crianças, homens, mulheres, se a doença é 

visível ou não, se é contagiosa ou não. O cuidado tem que ser prestado 
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considerando as especificidades dos quadros clínicos, mas não a aparência ou o 

caráter do paciente. Isso significa que não deve haver discriminação de espécie 

alguma. O doente, seja ele quem for, deve ser cuidado como alguém que busca 

alívio e/ou cura para seu sofrimento. Para isso, a enfermagem tem que prestar 

cuidados com técnicas adequadas a fim de tornar a estadia do paciente, no hospital, 

curta e o menos dolorosa possível. 

Os enfermeiros estão sempre presentes e prontos a ouvir e auxiliar o 

paciente. Prestam os primeiros socorros, esclarecem dúvidas, confortam. Mas, 

engana-se quem acredita que enfermeiro é ajudante de médico. Esses profissionais 

atuam em parceria; o trabalho de um é complemento do outro. As pessoas 

costumam confundir enfermagem com medicina. Não percebem que o foco de 

atenção é diferente. Enquanto a medicina se preocupa em diagnosticar e tratar a 

doença, a enfermagem cuida do paciente, do conforto e da reabilitação do enfermo 

(SILVA, 1986). 

O cotidiano do trabalho de enfermagem não dá importância aos problemas do 

trabalhador. Cada empregado enfrenta, na rotina diária, dificuldades das mais 

diversas, dentro e fora do trabalho. Espera-se do enfermeiro que ele não expresse, 

sob qualquer hipótese, junto aos pacientes, suas aflições; ao contrário, espera-se 

calma e serenidade. 

Beland e Passos (1978) consideram que, as necessidades pessoais do 

trabalhador de enfermagem e a ansiedade em relação às circunstâncias com os 

quais ele se defronta, geralmente prejudicam o tipo de atendimento que ele sabe dar 

e que gostaria de dar, podendo causar sofrimentos no profissional. 

Haddad et al (1985), em pesquisa realizada em um hospital oncológico, 

diagnosticaram despreparo emocional do trabalhador de enfermagem no cuidado 

com pacientes terminais. A equipe sentia-se anciosa diante dos tratamentos 

agressivos, como a quimioterapia a que os pacientes eram submetidos. Relataram 

que os enfermeiros não se sentiam preparados para assistir aos pacientes, 

expressando sentimentos de culpa e impotência profissional quando ocorriam óbitos. 

Figueiredo et al (1996) diz que a formação do profissional de enfermagem, 

independentemente do nível de graduação, baseia-se na teoria de Taylor, exigindo 

dos trabalhadores dedicação extrema, pois, estão sendo rotineiramente 

“observados” por diversas pessoas, como médicos, administradores e familiares dos 

enfermos. 
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Pesquisas elaboradas por Djours et al (1994), criticam o modelo de Taylor e 

demonstram que é a organização do trabalho a responsável pelas graves 

conseqüências favoráveis ou desfavoráveis para o funcionamento psíquico do 

empregado. 

Nos dias atuais, o trabalho do enfermeiro está ficando mais desgastante, 

tanto fisicamente quanto psicologicamente, devido ao número crescente de 

pacientes enfermos nos hospitais. Isso, segundo Silva (1986), causa reflexos na vida 

do servidor e na maioria das vezes ele não sabe identificar o que está acontecendo, 

pois estão com sobrecarga de trabalho e podem desenvolver doenças em 

decorrência a esses transtornos físicos e psicológicos.  

Em conjunto ao já explanado, encontram-se dificuldades econômicas da 

profissão, pois, o profissional não tem uma remuneração adequada, necessitando, e 

muitas vezes se submetendo, a três jornadas diárias. Neste contexto, provavelmente 

existam prejuízos à Qualidade de Vida no Trabalho do profissional de enfermagem. 

É provável que, com o acompanhamento de uma equipe especializada, que possa 

auxiliar na identificação do clima organizacional, além do desenvolvimento de 

programa de prevenção e manutenção de Qualidade de Vida no Trabalho, os 

enfermeiros possam prestar uma melhor assistência aos pacientes.  

 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES 

 
 

Os hospitais são ambientes nos quais se desenvolvem atendimentos para 

pessoas portadoras de alguma enfermidade. Caracterizam-se por áreas físicas 

delimitadas e pela concentração de recursos materiais e humanos, entendidos como 

facilitadores, atendendo a uma demanda assistencial de natureza complexa (LINO, 

2004). 

A organização física, com a finalidade de concentrar pacientes sob condições 

de gravidade, objetiva a rapidez e eficácia no atendimento. Esse atendimento vem a 

ser reforçado pela concentração de recursos materiais, cuja sofisticação mantém 

relação direta com a complexidade desse nível assistencial, instrumentalizando-o 

(LINO, 2004). 
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A despeito das características ambientais e do volume de equipamentos e 

procedimentos especializados, os processos assistenciais são centrados nos 

recursos humanos – enquanto função direta do elevado nível de dependência de 

assistência à saúde da população assistida (LINO, 2004). 

Particularizando esse cenário aos profissionais da área médica, a natureza e 

o locus desses processos assistenciais geram diferentes níveis de influências e 

conseqüências sobre os atores envolvidos – agentes do cuidar. 

É importante ressaltar que, não raro, o trabalho do médico caracteriza-se por 

incerteza, instabilidade, variabilidade e imediatismo (MARK; HAGENMUELLER, 

1994), envolvendo níveis elevados de habilidades e competências nos domínios 

psicomotor, cognitivo e afetivo. Especificamente, a prática profissional requer 

urgência e criatividade na seleção de prioridades, tomada de decisões e resolução 

de problemas; contínua reorganização do trabalho devido a interrupções freqüentes, 

tratamento simultâneo de um grande número de informações; e articulação do 

julgamento sob circunstâncias nas quais as intervenções são instantâneas, 

altamente dependentes e interpretáveis em termos do imediatismo e variabilidade 

das condições clínicas dos pacientes, não permitindo margem de erros. 

Benner et al (1999) caracterizaram essa prática profissional através do 

‘pensamento em ação” e da “razão em transição”, relacionando alguns aspectos 

específicos como: diagnóstico e manejo de funções fisiológicas instáveis, que 

envolvam riscos à vida; o saber como fazer competente; o gerenciamento de crises; 

a assistência a familiares; prevenção de complicações relacionadas ao ambiente 

tecnológico; múltiplas perspectivas que permeiam a comunicação e negociação; 

vigilância na prevenção e reconhecimento precoce de complicações clínicas; e 

liderança na condução de equipes. 

Somando-se a isso, os contrastes dessa prática assistencial, o convívio diário 

com situações limítrofes de convívio e sofrimento, a negação de condições que se 

confrontam com princípios pessoais, os dilemas éticos e morais daí advindos, a 

identificação com histórias de vida e a sublimação das próprias emoções, como 

código internalizado, pressupõem que o enfermeiro mobilize recursos pessoais na 

leitura e no enfrentamento da realidade, não podendo ser avaliados sob a ótica da 

neutralidade emocional ou do tecnicismo profissional.  
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2 ORGANIZAÇÕES DA PESQUISA 
 
 

O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel foi inaugurado em 14 de março de 

1971, então denominado como Hospital Geral e Pronto Socorro de Natal. As 

atividades foram iniciadas em 31 de março de 1973, quando o hospital recebeu o 

título atual em homenagem ao Governador Monsenhor Walfredo Gurgel. É 

referência no atendimento de urgência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio 

Grande do Norte, sendo o único hospital público da região metropolitana de Natal 

que conta com serviço de queimados, ortopedia, neurologia e neurocirurgia. Ao todo, 

o complexo hospitalar possui 310 leitos, distribuídos entre Walfredo Gurgel, Pronto 

Socorro Clóvis Sarinho, Hospital João Machado e Hospital Médico Cirúrgico. Do 

total, 39 são destinados a pacientes críticos, sendo 19 de UTI, 12 de unidade semi-

intensiva e 4 pós-operatório no Pronto Socorro Clóvis Sarinho e 4 de UTI geral no 

anexo do Hospital Médico Cirúrgico. 

O Hospital Walfredo Gurgel atende, mensalmente, uma média de 28 mil 

pacientes vindos da capital e do interior do estado, dos quais 1.900 são internados. 

A cada mês, são feitas cerca de 440 cirurgias e 480 tomografias computadorizadas. 

Os principais procedimentos realizados são: ortopedia, clínica médica, pediatria, 

cirurgia geral, UTI, buco-maxilo-facial, anestesia, análises clínicas, raio-x, 

fisioterapia, ultra-sonografia, endoscopia digestiva, fonoaudiologia, oftalmologia e 

otorrinolaringologia. 

O Walfredo Gurgel dispõe de uma equipe de 1.800 funcionários, dos quais 

cerca de 200 são de empresas terceirizadas que prestam serviços de vigilância e 

higienização. A equipe de plantão permanente é composta por 30 médicos em cada 

turno, e o hospital conta ainda com uma equipe de profissionais que pode, a 

qualquer momento, ter seus serviços solicitados. 

Em julho de 2003, o hospital foi inserido no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Estado, conquistando autonomia para planejar e 

executar despesas relativas ao seu abastecimento e à manutenção da estrutura. 

Atualmente, é possível a manutenção permanente dos equipamentos graças a um 

contrato assinado com 17 empresas terceirizadas, abrangendo desde tomógrafos e 

aparelhos de raio-x a máquinas da lavanderia, cozinha e elevadores. O Walfredo 

Gurgel é o segundo maior hospital de ensino do Rio Grande do Norte e está voltado 
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à formação de profissionais de medicina, odontologia, nutrição, farmácia, 

enfermagem, dentre outras áreas. Nos últimos anos, foram ampliados os campos de 

estágio em clínica médica e foi autorizada residência médica em cirurgia geral pelo 

Ministério da Educação e Cultura. O hospital também é campo de estágio para 

várias escolas de formação de técnicos em raios-X e enfermagem. Em maio de 

2004, o Centro de Estudos foi reativado e hoje funciona plenamente com reuniões 

periódicas, possibilitando que a atividade científica no hospital seja praticada 

permanentemente. Atualmente, o Pronto Socorro Clóvis Sarinho é sede da Central 

de transplantes do Rio Grande do Norte e mantém uma equipe de sobreaviso para 

captação de órgãos. (Disponível em: <www.walfredogurgel.rn.gov.br>). 

 O Hospital Dr. José Pedro Bezerra, conhecido como Hospital Santa Catarina, 

é o segundo maior da capital. São oferecidos serviços padrões de um hospital geral: 

urgências nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, neonatalogia, 

ginecologia e obstetrícia. Além disso, a unidade é maternidade estadual de 

referência em gestação de alto risco. Há, ainda, vários programas que melhoram a 

qualidade no atendimento. 

 Localizado na Zona Norte de Natal, o Hospital Santa Catarina recebe uma 

demanda expressiva de usuários do Sistema de Saúde, pois, atende à população 

dessa região da cidade - que abriga 420 mil habitantes (cerca da metade da 

população da capital), assim como ao considerável volume de pacientes oriundos 

dos municípios da grande Natal e do interior do estado. 

 A unidade conta com uma equipe de plantão permanente constituída por 

quatro obstetras, dois anestesistas, quatro clínicos gerais, três pediatras, quatro 

neonatologistas, um intensivista, três bioquímicos, um assistente social, um 

nutricionista, oito enfermeiros e três cirurgiões de plantão. Há, também, uma equipe 

de sobreaviso, para pacientes internados, que trabalha com pareceres de 

pneumologia, cirurgia vascular, nefrologia e ultra-sonografia. 

 O edifício sede conta com seis alas, e é dotado de alojamentos conjuntos de 

pediatria/neonatologia, de clínica médico-cirúrgica, de pronto-socorro, de 

administração, de centro cirúrgico/obstétrico, de UTI e de serviços de apoio. A 

unidade está aparelhada com equipamentos de ultra-sonografia, cardiotocógrafo, 

radiologia e equipamentos de laboratório. O hospital dispõe de 158 leitos e doze 

vagas para UTI, sendo seis para adultos e seis neonatais, além de duas salas de 

cirurgia. 
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 Os serviços do hospital incluem serviços adicionais de bancos de leite 

humano e de sangue, laboratórios de análises clínicas e microbiologia e radiologia. 

Atualmente são realizadas uma média de 21 mil atendimentos e 320 cirurgias por 

mês (Disponível em: <www.hsc.org.br>).  

 

2.1 PROBLEMÁTICA 

 

O funcionamento irregular dos postos de saúde da cidade e do interior do 

estado faz com que os hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina superlotem e, 

conseqüentemente, a população não consigue ter atendimento imediato e com 

qualidade, pois o número insuficiente de equipamentos, aparelhos, profissionais e 

medicamentos interfere negativamente no desempenho. Isso certamente causa 

stress nos enfermeiros desses hospitais. O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel 

atende diariamente cerca de 800 a 1000 pacientes e o Hospital Santa Catarina uma 

média de 700 pacientes, procedentes das várias regiões da cidade e do interior, 

vítimas das mais variadas enfermidades. Tais enfermidades, na maioria dos casos, 

poderiam ser resolvidas com uma melhor estrutura dos postos de saúde do interior 

do estado e da cidade, o que não vem ocorrendo. 

A enfermagem origina-se das necessidades humanas em relação aos 

cuidados da saúde. É uma profissão dotada de certos desafios. Conforme explica 

Carvalho (apud VIEIRA, 1993), as condições de trabalho do pessoal de enfermagem 

não são satisfatórias: existe carência do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Os 

fatores críticos são remuneração, jornadas longas e cansativas, sem períodos de 

descanso, plantões em domingos e feriados, sem justa compensação, turnos de 24 

horas, a quase impossibilidade de ascender na carreira e ausência de carreiras 

estruturadas. Nesse contexto, explana Lorenzetti (apud VIEIRA, 1993), os riscos e 

desafios permanentes a que estão submetidos os profissionais de enfermagem e a 

exigência emocional, física e técnica para trabalhos diuturnos de, em média, 16 

horas por dia, 6 dias por semana e 350 dias por ano de cuidados com a saúde e a 

vida das pessoas, não estão compensadas por jornadas, salários e aposentadoria 

adequados. Para o autor, essa é uma das razões da crise que vive a profissão a 
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muito tempo, pois, a reduzida confiança no futuro, a desvalorização do trabalho de 

enfermagem e a elevada carga de trabalho, além da deteriorização da assistência 

prestada à população, geram insatisfação profissional. 

Segundo Vergara (2006) problema é uma questão não resolvida, é algo para 

o qual se vai buscar resposta, via pesquisa. Também nesse sentido, explana Gil 

(1999) que problema é qualquer questão não solvida e que é objeto de discussão, 

em qualquer domínio de conhecimento. Assim sendo, o problema desta pesquisa é: 

como se caracteriza a Qualidade de Vida no Trabalho de enfermeiros dos hospitais 

públicos Walfredo Gurgel e Santa Catarina de acordo com o modelo de Fernandes 

(1996)? 

É desejo do pesquisador identificar a atual situação da Qualidade de Vida no 

Trabalho dos enfermeiros dos Hospitais pesquisados, discutindo as variáveis, do 

modelo de Fernandes, que predominam na qualidade de vida do universo 

pesquisado.  

 
 
2.2 JUSTIFICATIVA 

 
 

A saúde pública no Brasil foi sempre uma necessidade primordial da maioria 

da população. A assistência médica pública constitui um sistema complexo e 

relevante no âmbito da gestão de serviços de saúde.  

A saúde pública no Brasil é vítima de deficiências na estrutura assistencial. A 

carência de medicamentos, de aparelhos em hospitais públicos e o despreparo da 

população na prevenção de enfermidades explicam parte do quadro que se 

apresenta. 

Esse tema merece dedicação e afinco ao se pesquisar, pois é um desafio que 

as autoridades públicas têm a enfrentar. Cuidar da saúde de uma nação é tarefa 

complexa que exige habilidades específicas e seriedade por parte dos gestores. 

O Hospital Walfredo Gurgel, que é o mais completo hospital do estado, e o 

Hospital Santa Catarina, o maior da Zona Norte, por serem públicos e gratuitos, 

recebem o maior contingente de pacientes da capital e do interior. No caso 

específico do Hospital Walfredo Gurgel, há métodos diagnósticos de tomografia e 

ultra-som, além do pronto-socorro geral e do centro-cirúrgico que realizam todos os 
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procedimentos de emergência. O hospital dispõe de UTI infantil e de 310 leitos no 

total. No caso do Santa Catarina, é de sua responsabilidade o atendimento de 

urgência de toda a Zona Norte e da grande Natal, envolvendo os municípios de São 

Gonçalo, Extremoz e Ceará Mirim. Além de urgências, atende emergências e 

internação.  

A Zona Norte é a região da cidade de Natal que mais se desenvolve nos 

últimos anos em razão, principalmente, do desenvolvimento econômico intenso e da 

especulação imobiliária, conseqüente.  Iniciativas privadas como construção de 

supermercados, shoppings centers entre outros empreendimentos, faz com que 

essa região seja vista como promissora. Apesar dos investimentos, algumas 

políticas públicas não estão acompanhando o desenvolvimento. A infra-estrutura em 

saneamento básico e saúde são carentes fazendo com que a população da região 

seja assistida precariamente. No tocante à saúde pública, a área é beneficiada com 

instalações de postos de saúde que igualmente funcionam precariamente, fazendo, 

dessa forma, com que o único hospital da região superlote, pois, a população, 

segundo estatísticas do IBGE (Disponível em: <www.ibge.gov.br>) de 2006, atingiu 

os 420.000 habitantes.  

No âmbito da contribuição prática, o trabalho se justifica por fornecer 

informações às organizações investigadas acerca da Qualidade de Vida no Trabalho 

e deixar os resultados à disposição da Gestão Pública. 

O interesse pessoal, vale ser destacado pela afinidade com o tema de 

recursos humanos no âmbito organizacional, onde o mestrando já atua há 6 anos. 

Acredita-se que este estudo, relacionado à qualidade de vida no trabalho, 

fornece uma fonte de pesquisa útil à academia e para a sociedade potiguar, em 

particular, pois registra fatores que condicionam a qualidade de vida no trabalho de 

enfermeiros de dois hospitais públicos de Natal, ambos de referência em saúde 

pública. 

 Apesar do estudo da Qualidade de Vida no Trabalho ser tema não tão recente 

na academia, torna-se relevante estudá-lo em relação ao bem-estar de enfermeiros 

de dois hospitais públicos importantes para a população de Natal. Qualidade de Vida 

no Trabalho é um instrumento desenvolvido para atender, principalmente, à lógica 

da iniciativa privada e, na sua maioria, tudo o que se investiga vai nessa direção. 

Com o resultado desse estudo será possível fornecer pistas aos gestores e 
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funcionários públicos acerca de aspectos que vão bem, e outros que precisam ser 

melhorados na qualidade de vida desses servidores. 

 
 
 
2.3 OBJETIVOS  

 

 

2.3.1 Objetivo Geral: 
 
 

Elaborar um diagnóstico da Qualidade de Vida no Trabalho de enfermeiros 

dos hospitais públicos Walfredo Gurgel e Santa Catarina tomando como base 

dimensões e indicadores de desempenho retratados no Modelo de Fernandes 

(1996).  

 

 

2.3.2 Objetivos Específicos: 
 
  

a) Caracterizar o posicionamento do enfermeiro em relação às condições de 

trabalho; 

b) Detectar pontos críticos relativos à organização do trabalho e aos aspectos de 

comunicação no que se referem; 

c) Caracterizar a relação chefia-subordinado no tocante aos indicadores a ela 

inerentes; 

d) Identificar o nível de satisfação do enfermeiro em relação às dimensões de 

saúde, moral, compensação e participação; 

e) Identificar a percepção do enfermeiro no que tange à imagem da instituição; 

f) Identificar a correlação entre cada variável (indicador de desempenho) e a 

Qualidade de Vida no Trabalho; 

g) Definir fatores determinantes da QVT dos enfermeiros. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 As organizações são fundamentais para a sociedade e para a vida das 

pessoas. A vida contemporânea é influenciada por alguma espécie de organização. 

Por serem importantes à realização de objetivos sociais, elas afetam a qualidade de 

vida tanto positiva quanto negativamente. Conforme escritos de Hall (2004, p. 1): “As 

organizações são um componente predominante na sociedade. Elas estão a nossa 

volta. Nascemos nelas e, normalmente, morremos nelas”.  

 O indivíduo, no cenário organizacional, traz consigo, desde o ingresso, 

comportamentos, axiomas e maneiras de agir, marcados por desejos, anseios, que 

muitas vezes, são contrários às ações da organização, ocasionando, com isso, 

conflitos por causa das diversidades existentes no ambiente de trabalho. De acordo 

com Robbins (2002) nossa personalidade molda nosso comportamento. Assim, se 

queremos entender melhor o comportamento de alguém na organização, é bom que 

saibamos alguma coisa sobre sua personalidade. Na visão de Chanlat (2007), só o 

conjunto interdisciplinar de abordagens poderá delinear uma imagem menos 

parcelada do indivíduo na organização, porque somente cruzando e multiplicando os 

diferentes níveis é que se poderá interpretar a realidade observada, buscando 

reconstruí-la em sua integralidade.  

De modo sumário, entre os efeitos do "mundo do trabalho" podem ser 

destacados: a introdução de tecnologias, particularmente da automação e da 

robótica substituindo em boa parte o trabalho do homem; o declínio das atividades 

de manufatura e o crescimento do setor de serviços; a introdução de novos 

processos de produção e gestão do trabalho, gerando novos riscos para a saúde e o 

meio ambiente; a proliferação de pequenas unidades de produção, com maior 

dificuldade para sua organização; aumento da mobilidade das unidades de produção 

e das empresas, resultando em aumento da competição global pelo emprego; 

aumento dos níveis de desemprego em várias regiões do globo; aumento da 

intensidade e duração do trabalho, levando ao aumento de stress e das doenças 

dele decorrentes; aumento do trabalho realizado no domicilio, aumento do trabalho 

em tempo parcial e sazonal, levando a precarização do trabalho; diminuição dos 

níveis de remuneração e pagamento pelo trabalho realizado. A globalização pode 

até favorecer certo crescimento da produção; porém, é negativa do ponto de vista do 
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emprego porque obriga a buscar a competitividade através da substituição da força 

de trabalho por equipamentos cada vez mais modernos. Sabe-se que muito do 

problema do desemprego vem dos exponenciais avanços tecnológicos, 

substituidores de homens por máquinas. A globalização estimula o lucro e discrimina 

o salário. Favorece quem tem qualificação, desfavorece quem tem qualificação 

restrita. 

Nos dias atuais, a globalização, as fusões de empresas, a internet, dentre 

outros fatores, estão gerando cada vez mais transformações, que ocorrem de forma 

rápida e intensa. São mudanças que produzem oportunidades e problemas, tanto na 

vida organizacional quanto na carreira profissional. De acordo com Morin (2000) no 

último século, o mundo passou por várias transformações, representadas pelo 

formidável desenvolvimento não somente da informática, mas, sobretudo das redes 

de comunicação. Isso está exigindo uma postura mutante das organizações e dos 

trabalhadores. 

Pressões econômicas têm levado as organizações a adotarem mudanças, 

entre elas, destacam-se: flexibilização da produção, enxugamento dos custos, 

decisões rápidas, atitudes assertivas, ausência de desperdício e incorporação de 

novas tecnologias. Essas pressões criam um cenário dinâmico e exigente para as 

organizações que pretendem prosperar nos próximos anos. De acordo com Campos 

(2004) o mundo está passando por uma fase de mudanças muito rápidas, essas 

mudanças são reflexos da rápida evolução social, tecnológica e, sobretudo mental 

que a humanidade vem experimentando. Estas mudanças têm trazido ameaça à 

sobrevivência das organizações em todo o mundo. 

 As pessoas dentro das organizações, clientes internos, nessa situação, têm 

sido submetidas a desafios quanto à estabilidade, à renovação de conhecimentos, à 

oportunidade de evolução e, a performance, ampliando a conscientização da 

importância do bem-estar pessoal no trabalho. De acordo com Nunes (2002) os 

funcionários que querem se manter empregados necessitam melhorar a sua 

capacidade de renovar seus conhecimentos técnicos e gerenciais. 

 A consideração de valores pessoais é forte apelo ao se definir pela realização 

profissional, pelo sucesso e pela vida saudável. Segundo Rensi (2002) os 

profissionais mais valorizados serão aqueles que, além da alta capacidade técnica, 

incluírem em seu currículo a consciência da qualidade pessoal, que significa um 

estilo de vida saudável e equilibrado. 
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 As organizações, diante desse mercado globalizado mais exigente e 

competitivo, precisam de funcionários pró-ativos para gerar um diferencial 

competitivo perante a concorrência. De acordo com Nunes (2002), as organizações 

que olham para o futuro querem funcionários eficientes e criativos como arma 

competitiva. Somente assim poderão conquistar a liderança ou simplesmente 

sobreviver no mercado. 

 
 
3.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO DA QVT 

 
 

Segundo Rodrigues (2002, p.27) coube a Robert Owen, um dono de fábrica, 

“a introdução da abordagem humanística com métodos para humanizar as 

condições de trabalho no interior da fábrica, proporcionando condições de trabalho, 

salários suportáveis e educação para os filhos de seus empregados”.  

 De acordo com Fernandes (1996), historicamente, foi Erick Trist e 

colaboradores que desenvolveram estudos, no Tavistock Institute, em 1950, que 

originaram a abordagem sócio-técnica em relação à organização do trabalho, e 

cunharam a denominação Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), para designar 

experiências calcadas na relação indivíduo-trabalho-organização, com base na 

análise e reestruturação da tarefa, com o objetivo de tornar a vida dos trabalhadores 

menos penosa.  

 Explana Rodrigues (2002, p. 77) que “somente na década de 60 as 

preocupações com Qualidade de Vida no Trabalho tomaram impulso”. Huse e 

Cummings (apud Rodrigues, 2002 p. 77) admitem que “a conscientização dos 

trabalhadores e o aumento das responsabilidades sociais da empresa contribuíram, 

de forma decisiva, para que cientistas e dirigentes organizacionais pesquisassem 

melhores formas de realizar o trabalho”. 

  Huse e Cummings (apud Fernandes, 1996) citam que na década de 1960, 

nos Estados Unidos, um maior incremento com as preocupações com a Qualidade 

de Vida no Trabalho ocorreu, impulsionado pela criação da “National Comissionon 

on Produtivity”, que teve como função analisar as causas da baixa produtividade nas 

indústrias americanas, seguindo-se a criação pelo congresso do “Nacional Center for 
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Produtivity and Quality of Working Life”, com a função de realizar estudos e servir de 

laboratório sobre a produtividade e a qualidade de vida do trabalhador.  

 Escritos de Nadler e Lawler (1983) relatam que a ênfase no desenvolvimento 

da Qualidade de Vida no Trabalho ocorreu por volta de 1969 a 1974 e sofreu 

influências da preocupação da sociedade norte-americana com a relação saúde 

versus bem-estar geral do trabalhador. Explana Rodrigues (2002, p.77): “nessa 

época, a QVT surgiu como uma abordagem sócio-técnica”. 

 De acordo com Rodrigues (2002, p.78), a “crise energética” e a alta inflação 

que acometeram as grandes potências do Ocidente e, em particular, os Estados 

Unidos, no início dos anos 1970, desaceleraram e mudaram os rumos da QVT. No 

entanto, segundo Fernandes (1996) observou-se um interesse renovado por QVT ao 

final da década de 1970, quando do surgimento de forte competição nos mercados 

internacionais, com a participação especial do Japão e a divulgação de técnicas 

japonesas de administração nas organizações do ocidente, fazendo com que os 

americanos questionassem seu modelo de gestão empresarial. 

A tabela 1 apresenta a seguir, a evolução do conceito de Qualidade de Vida 

do Trabalho segundo Nadler e Lawler (1983): 

 
TABELA 1: O processo evolutivo de QVT e seus respectivos conceitos. 

Concepções evolutivas Características ou visão 
1 - Uma variável (1959 a 1972) Reação ao trabalho. Era investigado como melhorar a QVT do 

indivíduo.  

2 – Uma abordagem (1969 a 1974) O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional: mas ao 

mesmo tempo, tendia a trazer melhorias tanto ao empregado quanto a 

direção. 

3 - Um método (1972 a 1975) Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para melhorar o 

ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e mais 

satisfatório. QVT era visto como sinônimo de grupos de trabalho, 

enriquecendo de cargo ou desenho de novas plantas de integração 

social e técnica. 

4 - Um movimento (1975 a 1980) Declaração ideológica da natureza do trabalho e as relações dos 

trabalhadores com a organização. O termo administração participativo 

de democracia industrial era freqüente com ditos como idéias de 

movimento de QVT. 

5 - Ser tudo (1979 a 1982) Como panacéia contra a competição estrangeira, baixas taxas de 

produtividade e qualidade, problemas organizacionais 

6 - Ser nada (futuro) Se alguns projetos de QVT fracassaram não passaram de um 

“modismo” 

FONTE: Nadler e Lawler apud Fernandes (1996, p.42). 
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 De acordo com Fernandes (1996), essas diferentes abordagens ao longo do 

tempo buscam uma conciliação entre os interesses do empregado e da organização, 

isto é, melhorando a satisfação do trabalhador e melhorando a produtividade da 

organização. 

 Entre os precursores da QVT pode-se citar Mayo, Maslow, McGregor e 

Herzberg nos estudos do comportamento humano nas organizações. Citam-se ainda 

Taylor, Fayol e Ford como pioneiros na introdução de práticas administrativas que 

afetam a motivação do trabalhador dentro das fábricas. 

Os primeiros estudos dos indivíduos no ambiente de trabalho data do início do 

século XX com Frederick Winslow Taylor que foi o criador do movimento da 

Administração Científica. Taylor focou o seu trabalho na ausência de eficiência nas 

linhas de produção das organizações. Segundo Motta (1991, p. 7) Taylor afirmava 

que “existia uma única maneira certa, que descoberta e adotada, maximizaria a 

eficiência do trabalho”. De acordo com suas observações foi desenvolvido o sistema 

de administração de tarefas, conhecido como taylorismo. Taylor queria demonstrar 

que a elevação da produtividade resultaria na minimização do esforço muscular. 

Segundo Maximiano (2004, p. 49): “uma das idéias fundamentais da administração 

científica é que a produtividade resulta da eficiência do trabalho e não da 

maximização do esforço”. Contemporâneo ao trabalho de Taylor cita-se Henry Ford 

com sua linha de montagem móvel que foi responsável pela notável expansão da 

atividade industrial em todo o mundo. 

Apesar de várias críticas impostas ao trabalho de Taylor, como as que 

atestam pressupostos motivacionais simplistas e trabalhadores vistos como partes 

de uma máquina, para Bateman e Snell (1998) não se pode negar que o movimento 

da Administração Científica contribuiu de forma relevante para o estudo das pessoas 

no ambiente de trabalho. Conforme advoga Kwasnicka (1995, p.29): “para a época o 

trabalho de Taylor representou uma grande evolução reforçada pelos trabalhos de 

dois outros grandes precursores da ciência administrativa: Henry Gantt e Frank 

Gilbreth”. 

O trabalho do francês Henry Fayol, que em 1916 publicou a obra 

Administração Industrial e Geral, também é citado na literatura acadêmica como uma 

das principais nas escolas da Administração. Fayol, diferente de Taylor que 

trabalhou com o nível operacional das organizações, trabalhou com o pessoal do 

nível gerencial. O autor classificou em cinco as funções universais da administração: 
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planejamento, organização, direção coordenação e controle. Defendeu que 14 

princípios básicos eram vitais para o desenvolvimento organizacional, são eles: 

divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, 

unidade de direção, subordinação do interesse individual para o interesse geral, 

remuneração do pessoal, centralização, rede escalar, ordem equidade, estabilidade, 

iniciativa e espírito de equipe.  

Para Fayol esses 14 princípios não eram únicos, dependendo da realidade da 

organização outros princípios poderiam ser introduzidos:  

 
O número de princípios de administração não é limitado. Qualquer regra, 
qualquer instrumento administrativo que fortaleça o corpo social ou facilite 
seu funcionamento, pode-se alinhar entre os princípios e durante o tempo 
em que a experiência o confirmar nessa posição (FAYOL, 1970, p. 39). 

 

Como movimento de oposição à visão mecanicista de Taylor, o cientista 

social australiano Elton Mayo, no inicio da década de 20, elaborou um trabalho que 

tinha preocupação científica em associar as condições físicas do local de trabalho e 

a produtividade. Uma outra idéia no trabalho de Mayo era a participação do 

trabalhador nas decisões que afetam o trabalho. Essa participação não era citada 

sem restrições e deveria variar conforme a situação e o padrão de liderança adotado 

(MOTTA, 1986).  

 Com os experimentos de Hawthorne, segundo Maximiano (2000), Elton Mayo 

e colaboradores tentaram explicar a influência que o ambiente de trabalho exercia 

sobre a produtividade dos trabalhadores. De acordo com Bateman e Snell (1998), foi 

concluído que a produtividade poderia ser mais influenciada por fatores psicológicos 

e sociais do que por fatores do meio ambiente, e que a produtividade e o 

comportamento dos funcionários em uma organização sofriam influência do grupo 

informal de trabalho. 

 Segundo Motta (1986), a experiência foi realizada entre os anos de 1927 e 

1933, e, nessa época, inspirados pelas idéias de Mayo nascia a Teoria das 

Relações Humanas. Elton Mayo e colaboradores sofreram criticas por parte dos 

industriais da época, de correntes psicológicas, sociológicas e outros, porém não se 

pode deixar de reconhecer que as relações humanas contribuíram para o estudo do 

comportamento humano e da qualidade de vida do trabalhador.   
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 O estudo da motivação humana foi sendo desenvolvido e ganhando novos 

adeptos, dentre eles, o psicólogo Abraham Maslow. No estudo da satisfação a partir 

das necessidades (RODRIGUES, 1998), o modelo de Maslow é composto por cinco 

necessidades fundamentais: fisiológicas, segurança, amor, estima e realização, 

propostas de forma seqüencial. De acordo com Maximiano (2004), se aplicada a 

teoria de Maslow ao desempenho no trabalho será diagnosticado que o trabalho e o 

ambiente que o cerca podem satisfazer uma gama de necessidades, desde as 

necessidades de sobrevivência até as de auto-realização, dependendo das 

características pessoais do trabalhador e da situação do trabalho. De acordo com o 

autor será diagnosticado também que o trabalho e a situação de trabalho também 

criam necessidades, ao invés de satisfazê-las. Dessa forma os empregados passam 

a sentir a necessidade de preencher essa carência. 

  A obra de Maslow sofreu críticas, principalmente no que diz respeito à rigidez 

da hierarquia das necessidades sendo considerada como inadequada para tentar 

compreender a relação existente entre fatores sociais e o desenvolvimento da 

indústria (MACCOBY, 1977). 

 Douglas McGregor, baseado em postulados da natureza humana propôs duas 

concepções diferentes do individuo no trabalho. A primeira é a “Teoria X” que 

defende que os trabalhadores são preguiçosos e irresponsáveis, e que para 

produzirem, têm que ser supervisionados constantemente (MOTTA, 2004). Advoga 

ainda que o homem é indolente e sem interesse pelo trabalho, só produzindo 

quando controlado. Já a “Teoria Y” defende que o homem é bom e quer trabalhar e, 

se forem concebidos bons ambientes de trabalho, eles produzirão em níveis 

adequados. De acordo com Robbins (2005), os funcionários gostam de trabalhar, 

são criativos, buscam responsabilidades e podem demonstrar auto-orientação.   

 Frederick Herzberg formulou a teoria dos dois fatores a partir do 

enriquecimento dos cargos. De acordo com essa teoria o comportamento humano 

no trabalho era estimulado por dois fatores: fatores relacionados ao trabalho e 

fatores relacionados ao ambiente de trabalho. Essa hipótese sugeria que os fatores 

que proporcionavam satisfação no trabalho são diferentes dos que proporcionam a 

insatisfação. De acordo com Herzberg (apud Rodrigues, 2002, p.45): “o oposto com 

a satisfação no trabalho não seria a insatisfação, mas, nenhuma satisfação; 

igualmente, o oposto da insatisfação seria nenhuma insatisfação com o trabalho”.  
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 Em seus estudos Herzberg descobriu que as pessoas tornam-se satisfeitas 

com os fatores intrínsecos e insatisfeitas com os fatores extrínsecos. Como 

resultado, foi diagnosticado que as pessoas gostam do que fazem quando realizam 

tarefas que estejam em convergência com a sua capacidade ou metas, porém essa 

satisfação pode ser atrapalhada se o ambiente físico for deficiente e causar 

insatisfação (MAXIMIANO, 2000). 

   

 

3.2 CONCEITOS DE QVT  

 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem sido definida de diferentes 

formas por diferentes autores. No entanto, praticamente todas as definições 

guardam, entre si, como ponto comum, o entendimento da mesma como um 

movimento de reação ao rigor dos métodos tayloristas e, consequentemente, como 

instrumento que tem por objetivo propiciar uma maior humanização do trabalho, o 

aumento do bem-estar dos trabalhadores e uma maior participação dos mesmos nas 

decisões e problemas do trabalho. Walton (1975) entende QVT como uma 

preocupação dos valores do homem e do ambiente que o cerca, que são renegados 

pela sociedade industrial em favor de avanços tecnológicos, crescimento econômico 

e produtividade. 

Mendes e Leite (2004) defendem que a qualidade de vida no trabalho é 

aquela relacionada somente ao trabalho, sendo que a satisfação no trabalho 

mantém relação direta com qualidade de vida dentro e fora do trabalho. Assim é que 

funcionários que têm uma vida familiar insatisfatória e satisfatória no trabalho são 

mais receptivos e menos exigentes em seus critérios para receber a satisfação. 

De acordo com Oliveira (1999) o tema qualidade de vida tem origem no tema 

motivacional, procurando definir o termo motivação, pois, até hoje, não se sabe qual 

“fórmula” deverá ser utilizada. Autores como Walton, Davis e Werther, Hackman e 

Oldham, traduziram para qualidade de vida no trabalho as condições ideais para 

definir indivíduo versus trabalho. Segundo Rodrigues (apud Oliveira, 1999), a QVT 

tem sido uma preocupação dos estudiosos desde as pesquisas de Elton Mayo 

(1924). 
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Para Westley (apud Sant’anna et al, 2000), as melhorias voltadas para a 

qualidade de vida no trabalho decorrem dos esforços voltados para a humanização 

do trabalho, que buscam solucionar problemas gerados pela própria natureza das 

organizações existentes na sociedade industrial.  

 Huse e Cummings (apud Sant’anna et al, 2000) entendem a qualidade de vida 

no trabalho como uma forma de pensamento envolvendo pessoas, trabalho e 

organização, destacando-se dois pontos distintos: (a) a preocupação com o bem-

estar do trabalhador e com a eficiência organizacional; e, (b) a participação dos 

trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho.  

 Sem a intenção de esgotar a conceituação de Qualidade de Vida no Trabalho, 

pode-se relacionar alguns desses conceitos. Davis (1981) apresenta um conceito 

genérico de QVT como condições favoráveis ou desfavoráveis de um ambiente de 

trabalho para os empregados. Guest (1979, p. 76) é mais específico e conceitua 

QVT como: 
 

[...] um processo pelo qual uma organização tenta revelar o potencial 
criativo do seu pessoal, envolvendo-os em decisões que afetam suas vidas 
no trabalho. Uma característica marcante do processo é que seus objetivos 
não são simplesmente extrínsecos, focando melhora da produtividade e 
eficiência entre si; eles também são intrínsecos no que diz respeito ao que o 
trabalhador vê como fins de auto-realização e auto-engrandecimento. 
 

 
Autores clássicos, como Maslow e Herzberg, investigaram a QVT como 

fatores motivacionais ligados ao desempenho e, Lippitt (apud Fernandes, 1989), 

baseando-se nestes autores, considera que existe qualidade de vida no trabalho 

quando os indivíduos podem satisfazer suas necessidades pessoais importantes, 

através da organização em que atuam. 

A satisfação do trabalhador deve ser preservada mediante a humanização do 

ambiente de trabalho, procurando prover os empregados de cargos com sentido no 

que está sendo produzido. Para Davis e Werther (1983, p. 71): 

 
Os esforços para melhorar a qualidade de vida no trabalho procuram dar os 
cargos mais produtivos e satisfatórios. Embora sejam usadas muitas 
técnicas diferentes sob o título ‘qualidade de vida no trabalho’, a maioria dos 
métodos acarreta a reformulação de cargos, com a participação dos 
trabalhadores afetados. 
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Corroboram com essa idéia Vieira e Hanashiro (1990, p.45), ao explanarem 

que o conceito de QVT é amplo e contingencial, podendo ser definido como: 

 
[...] melhoria nas condições de trabalho – com extensão a todas as funções 
de qualquer natureza e nível hierárquico, nas variáveis comportamentais 
que venham, juntamente com políticas de Recursos Humanos condizentes, 
humanizar o emprego, de forma a obter-se um resultado satisfatório, tanto 
para o empregado como para a organização. Isto significa atenuar o conflito 
existente entre o capital e o trabalho.  

 

O ser humano precisa buscar o equilíbrio entre o seu interior e o ambiente 

externo, conciliar objetivos individuais com os objetivos organizacionais. De acordo 

com Sampaio (2004), a qualidade de vida diz respeito justamente à maneira pela 

qual o indivíduo interage (com sua individualidade e subjetividade) com o mundo 

externo, portanto à maneira como o sujeito é influenciado e como influencia. Logo, o 

acesso a uma “vida com qualidade” é determinado por uma relação de equilíbrio 

entre forças internas e externas. Nadler e Lawler (1983, p. 26) definem qualidade de 

vida no trabalho “como uma forma de pensar sobre pessoas, trabalho e 

organização”. 

Alguns autores como Handy (1978) e Sampaio (2004) têm tentado 

estabelecer uma distinção entre o que se denomina qualidade de vida dentro e fora 

do trabalho. De acordo com Sayles e Strauss (apud Sampaio, 2004), as pessoas 

que possuem uma vida familiar insatisfatória tendem a valer-se do trabalho como 

única forma de obtenção de satisfação e, por este motivo, suportam mais as 

frustrações no trabalho e tornam-se pouco exigentes. 

Handy (1978) considera o trabalho como algo inseparável da vida humana e, 

afirma que, provavelmente, as organizações são o melhor meio para o homem 

adquirir a sua identidade, buscar seu ego ideal. 

Schermerhorn Jr. (apud Oliveira et al, 2004) defende que o conceito de QVT 

envolve tanto aspectos físicos e ambientais como aspectos psicológicos do local de 

trabalho. É sabido que a maior parte da vida de um trabalhador está no seu local de 

trabalho, restando pouco tempo para o convívio com a família, para com os amigos, 

entretenimento e outras atividades sociais.  Sabe-se também que os fatos 

acontecidos nesse local transcendem as muralhas da empresa, tendo grande 

influência em sua vida pessoal e familiar. Por outro lado, os desentendimentos 

familiares também são levados ao ambiente de trabalho.  
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Segundo Oliveira et al (2004), a Qualidade de Vida no Trabalho constituiu-se 

na qualidade de vida de cada um, uma vez que não se pode dissociá-la da essência 

do próprio homem. A maneira como as empresas tratam as pessoas pode gerar 

conseqüências que são refletidas em ambientes externos, para muitos além das 

fronteiras do espaço do trabalho. Portanto, cabe às organizações a preocupação 

com as práticas motivacionais, a fim de que o indivíduo encontre nesse ambiente um 

motivo para melhor desempenhar suas habilidades profissionais. Fernandes e 

Gutierrez (apud Limongi-França, 2002) dizem que a qualidade de vida no trabalho é 

afetada, ainda, por questões comportamentais que dizem respeito às necessidades 

humanas e aos tipos de comportamentos individuais no ambiente de trabalho, de 

alta importância, como, entre outros, variedade, identidade de tarefa e 

retroinformação. De acordo com Bom Sucesso (2002, p. 21): 

 
A escolha da profissão, as características da cultural organizacional 
configurada pelos valores e práticas predominantes na empresa, a infra-
estrutura familiar constituem fatores relevantes para a Qualidade de Vida no 
Trabalho. Além disso, as relações interpessoais, os conflitos e, em especial, 
a maneira como a pessoa se relaciona na equipe afetam a satisfação no 
trabalho, a auto-estima e a forma como se sente em relação a si mesma. A 
história de vida e os fatores relativos às variáveis organizacionais resultam 
em atitudes dificultadoras e facilitadoras nas relações de trabalho, 
intensificando a preocupação e a responsabilidade pela promoção da QVT. 

 
As organizações têm preocupação de proporcionar melhor qualidade de vida 

no trabalho cada vez maior para os seus empregados, pois, dessa forma, podem se 

tornar mais produtivos, encontrando sentido no seu trabalho diário fazendo com que 

a organização seja vista como uma fonte de alegria e inspiração ao seu cotidiano. 

Rodrigues (2002) explica que as organizações precisam despertar nos seus 

empregados um desejo, uma motivação para o trabalho que eles estão 

desempenhando para que a relação pessoa versus trabalho não seja fadada ao 

tédio. É necessário que o trabalho seja um referencial de auto-estima para o 

homem. 

De acordo com Fernandes e Gutierrez (1988), o desempenho eficaz depende 

muito mais do “querer fazer” e não tanto do “saber fazer”. A QVT pode fazer com 

que as pessoas se doem mais, se envolvendo mais no trabalho, se sentindo 

estimulados a produzirem com o objetivo de realizarem as suas necessidades e 

paralelamente auxiliando na concretização dos objetivos organizacionais. De acordo 
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com esse raciocínio tem-se que a QVT tem uma relação com o aumento da 

produtividade, e, também, diz respeito à satisfação do empregado com o trabalho e 

com a empresa em que atua.  

Limongi-França et al (2002, p. 296) entende que “Qualidade de Vida no 

Trabalho é o conjunto de ações de uma empresa no sentido de implantar melhorias 

e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho”. Salienta 

que a QVT pode ter várias interpretações, do foco clínico da ausência de 

enfermidades até as exigências de recursos, objetos e procedimentos de natureza 

gerencial. Qualidade de Vida pode representar o resgate do valor do trabalhador no 

ambiente de trabalho, convergindo os fatores determinantes para uma boa gestão 

de pessoas. Segundo a autora, esses fatores determinantes seriam a política de 

qualidade de vida, a liderança, a produtividade, a cultura organizacional e a rede de 

competências dos especialistas internos e externos à empresa, que oferecem 

produtos e serviços que gerem bem-estar. 

Acredita, ainda, que a preocupação com Qualidade de Vida não é temporária, 

pois, segundo a autora, existe uma crescente cobrança da sociedade por melhores 

condições de vida, inclusive no trabalho. Empresas promovem melhorias na 

Qualidade de Vida dos empregados, pois, percebem que fazendo isso podem gozar 

de retornos financeiros nas suas ações mediante produtividade maior.  

Vasconcelos (2001) ressalta que outras ciências têm dado grande 

contribuição ao estudo do desenvolvimento da QVT, tais como: Saúde, Ecologia, 

Ergonomia, Psicologia, Sociologia, Economia, Administração e Engenharia, todas 

empenhadas em desenvolver processos que beneficiem a relação trabalhador-

organização, em prol da melhoria das condições humanas do trabalho, visando à 

maior produtividade aliada à satisfação do homem. De acordo com os escritos de 

Vasconcelos (2001) e Limongi-França et al (2002), estes consideram que a 

sociedade vive novos paradigmas de modos de vida dentro e fora da empresa, 

gerando, em conseqüência, novos valores e demandas e QVT. Para os autores, 

outras ciências têm dado sua contribuição ao estudo da QVT, tais como: 

 Saúde: nessa área, a ciência tem buscado preservar a integridade física, 

mental e social do ser humano e não apenas atuar sobre o controle de 

doenças, gerando avanços biomédicos e maior expectativa de vida; 

 Ecologia: vê o homem como parte integrante e responsável pela preservação 

dos sistemas dos seres vivos e dos insumos da natureza; 
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 Ergonomia: estuda as condições de trabalho ligadas à pessoa. Fundamenta-

se na Medicina, na Psicologia, na motricidade e na tecnologia industrial, 

visando ao conforto na operação; 

 Psicologia: juntamente com a Filosofia, demonstra a influência das atitudes 

internas e perspectivas de vida de cada pessoa em seu trabalho e a 

importância do significado intrínseco das necessidades individuais para seu 

envolvimento com o trabalho; 

 Sociologia: resgate a dimensão simbólica do que é compartilhado e 

construído socialmente, demonstrando suas implicações nos diversos 

contextos culturais e antropológicos da empresa; 

 Economia: enfatiza a consciência de que os bens são finitos e que a 

distribuição de bens, recursos e serviços devem envolver de forma equilibrada 

a responsabilidade e os direitos da sociedade; 

 Administração: procura aumentar a capacidade de mobilizar recursos para 

atingir resultados, em um ambiente cada vez mais complexo, mutável e 

competitivo; 

 Engenharia: elabora formas de produção voltadas para a flexibilização da 

manufatura, armazenamento de materiais, uso de tecnologia, organização do 

trabalho e controle de processos. 

 

 Sabe-se ainda que a QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado 

as reivindicações dos empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho; e, 

de outro, o interesse das organizações quanto aos seus efeitos potenciais em 

produtividade e qualidade. 

Sintetizando, a QVT envolve uma constelação de fatores: 

1. A satisfação com o trabalho executado; 

2. As possibilidades de futuro na organização; 

3. O reconhecimento pelos resultados alcançados; 

4. O salário percebido; 

5. Os benefícios auferidos; 

6. O relacionamento humano dentro do grupo e da organização; 

7. O ambiente psicológico e físico de trabalho; 

8. A liberdade e responsabilidade de decidir; 

9. As possibilidades de participar. 
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A QVT envolve aspectos intrínsecos (conteúdo) e extrínsecos (contexto) do 

cargo. Ela afeta atitudes pessoais e comportamentos relevantes para a 

produtividade individual e grupal, tais como: motivação para o trabalho, 

adaptabilidade a mudanças no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de 

inovar ou aceitar mudanças. 

Para Fernandes (1996), no que se refere à abrangência da QVT, esta pode 

ser sintetizada em quatro pontos: resolução de problemas envolvendo os membros 

da organização em todos os níveis; reestruturação da natureza básica do trabalho; 

inovação dos sistemas de recompensas; e melhorias no ambiente de trabalho. 

Apesar da QVT não ter o valor e o destaque merecidos nos processos de 

qualidade total, Campos (2004) afirma que é de bom senso que a Qualidade de Vida 

no Trabalho seja considerada como primeiro passo para se alcançar a Qualidade 

Total. De acordo com o autor um dos mais importantes conceitos dos programas de 

qualidade está na premissa de que somente se melhora o que se pode medir, e, 

portanto, é preciso medir para melhorar. Assim faz-se necessária a avaliação 

sistemática da satisfação dos profissionais da organização, pois, nesse processo de 

auto-conhecimento, as sondagens de opinião interna são importantes ferramentas 

para detectar a percepção dos funcionários acerca dos fatores intervenientes na 

qualidade de vida e na organização do trabalho. Questões como o posicionamento 

do funcionário em relação ao posto de trabalho ocupado, ao ambiente, às formas de 

organização do trabalho e à relação chefia-subordinado são itens que podem ser 

avaliados. 

 
 
3.3 MODELOS USUAIS DE QVT NA LITERATURA  

 

 

 Com o propósito de elucidar o contexto teórico desta pesquisa, este estudo 

tem fundamentação embasada nos modelos conceituais de Qualidade de Vida no 

Trabalho. Vários são os autores que propuseram conceitos, assim como, vários 

modelos também foram propostos visando monitorar e intervir na Qualidade de Vida 

no Trabalho, destacando-se modelos de caráter abrangente - Walton (1973) e 

Westley (1979) - e modelos de caráter específico Hackman e Oldham (1975), Davis 

e Werther (1983), Huse e Cummings (1985) e Nadler e Lawler (1983). 
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3.3.1 Richard Walton (1973) 
 
 

Modelo abrangente de diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho, 

compreende a análise de uma amplitude maior de variáveis. O modelo de Walton 

(1973), de acordo com Fernandes (1996, p. 49), é definido em oito dimensões: 

 
1 Compensação Justa e Adequada; 

2 Condições de trabalho; 

3 Uso e Desenvolvimento de Capacidades; 

4 Oportunidade de Crescimento e Segurança; 

5 Integração Social na Organização; 

6 Constitucionalismo; 

7 Trabalho e Espaço Total de Vida; 

8 Relevância Social da Vida no Trabalho. 

 

Segundo Vieira (1996, p.43), Walton “procurou identificar os fatores e 

dimensões que afetam de maneira mais significativa o trabalhador na situação de 

trabalho”, propondo oito categorias, com critérios de Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

 

3.3.2 William Westley (1979) 
 

 

Um modelo que também tem sido muito utilizado na literatura para mensurar 

a Qualidade de Vida no Trabalho tem sido o de Westley (1979). Compreende a 

análise de uma amplitude de variáveis, sendo considerado um modelo de caráter 

abrangente. Pra ele, quatro problemas fundamentais afetam a Qualidade de Vida no 

Trabalho do trabalhador: o político, o econômico, o psicológico e o sociológico.  O 

autor propõe ações de cooperação para resolver problemas relacionados à injustiça, 

à insegurança, à alienação e à anomia. Propostas como participação nas decisões, 

divisão de lucro, trabalho auto-supervisionado, enriquecimento das tarefas e da 

aplicação de métodos sócio-técnicos, aplicadas aos grupos, foram adotadas por 

Westley para amenizar tais problemas. Advoga Westley (1979, p. 121) que “esses 
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princípios são utilizados com o objetivo de construir uma cultura de trabalho, um 

sistema normativo e valores sociais ativados”. 
Westley (1979, p. 118) explana que a “concentração de poder é responsável 

pela insegurança, a concentração dos lucros e a exploração dos trabalhadores 

seriam responsáveis pela injustiça”. 

 

 

 

3.3.3 Hackman e Oldham (1975) 
 

 

Esses autores propõem um modelo de caráter mais específico que os 

modelos anteriores. O modelo das dimensões básicas da tarefa é apontado por 

Morais e Kilimnick (1994) como uma das mais abrangentes para se mensurar a 

qualidade de vida no trabalho, pois, apontam aspectos da natureza humana como 

diferenças pessoais em termos de personalidade, necessidades pessoais a partir do 

trabalho, maior segurança no ambiente de trabalho, melhores salários, dentre outros 

aspectos. 

De acordo com Hackman e Oldham (1975, p. 160): 

 
Positividade pessoal e o resultado do trabalho (alta motivação interna, alta 
satisfação no trabalho, alta qualidade no desempenho e baixo absenteísmo 
e rotatividade) são obtidos quando os três estados psicológicos críticos 
(Significância Percebida – SP; Responsabilidade Percebida – RP; 
Conhecimento dos Resultados do Trabalho – CR) estão presentes num 
determinado trabalho.  

 

Os autores sugerem a criação de um potencial motivador que seria uma 

medida de como analisar determinado trabalho realizado por um empregado em 

termos de cinco dimensões básicas da tarefa: variedade de habilidade – VH; 

identidade da tarefa – IT; significado da tarefa – ST; autonomia – AT e “feedback” 

intrínseco – FI . 

Segundo Hackman e Oldham (1975, p.59), as três primeiras dimensões, 

Variedade de Habilidade, Identidade da tarefa e Significação da tarefa contribuem 

para o empregado ver significado no trabalho. A quarta dimensão, autonomia, faz o 

trabalhador experimentar o crescimento da responsabilidade no trabalho. A quinta 
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dimensão, Feedback, traz ao funcionário o conhecimento do resultado do trabalho. 

Para determinar o potencial motivador, os autores relacionaram as cinco dimensões 

em equação matemática de modo a estabelecer medida de análise. 

Schain (1982) afirma que o modelo de Hackman e Oldham (1975) é uma 

excelente fonte de pesquisas para estudar os indivíduos nas organizações, pois foi 

desenvolvido um conjunto refinado de fatores de trabalho, analisando um grande 

número de empregos, bem como identificando as dimensões básicas que podem se 

aplicados a qualquer trabalho.         

 

 

3.3.4 Davis e Werther (1983) 
 
 

Uma outra concepção apontada pela literatura é o modelo proposto por esses 

autores com foco no projeto de cargos. Levam em consideração que a Qualidade de 

Vida no Trabalho é influenciada por alguns fatores: ambientais, organizacionais e 

comportamentais. Quando esses fatores são considerados e combinados com um 

projeto apropriado do cargo tem-se um cargo produtivo e satisfatório.   

Conforme escritos de Davis e Werther (1983), a Qualidade de Vida no 

trabalho é afetada por muitos fatores: supervisão, condições de trabalho, 

pagamento, benefícios e projetos do cargo. Porém, explicam que “é a natureza do 

cargo que envolve mais intimamente o trabalhador”. Para os autores, que têm um 

enfoque similar a Hackman e Oldham (1975), a necessidade mais importante para 

compreender como o projeto de cargo afeta a qualidade de vida no trabalho é ponto 

óbvio: os cargos são o elo entre as pessoas e a organização. 

Segundo os autores, a qualidade de vida no trabalho é afetada, ainda, por 

elementos comportamentais que dizem respeito às necessidades humanas, 

segundo dimensões como autonomia, variedade, identidade de tarefa e 

retroinformação.  

Os autores alertam para uma contradição existente entre os elementos 

comportamentais de projeto do cargo e os elementos de eficiência, pois, é preciso 

que se proceda a uma cautelosa combinação dos três fatores com o projeto do 

cargo para que o funcionário possa ser produtivo e estar motivado. Nesse caso é um 

desafio aos gestores de recursos humanos buscarem equilíbrio entre esses fatores. 
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Conforme advogam Davis e Werther (1983, p. 79): “tornar os cargos mais eficientes 

pode fazer com que sejam menos satisfatórios. Inversamente, cargos satisfatórios 

podem revelar ser ineficientes”. 

 

 

3.3.5 Huse e Cummings (1985) 
 

 

 Esses autores têm o foco na análise do cargo, propondo um modelo de 

qualidade de vida no trabalho e produtividade. Segundo Huse e Cummings (1985, p. 

202): “a Qualidade de Vida no Trabalho representa uma forma de pensamento que 

envolve pessoas, trabalho e organização”. Destacam-se: a preocupação com o bem-

estar do trabalhador e com a eficácia organizacional; a participação dos 

trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho. Para operacionalizar esse 

modelo, os autores propõem quatro aspectos ou programas: participação do 

trabalhador; projeto do cargo, que deve ser de acordo com a necessidade do 

indivíduo; inovação do sistema de recompensa, objetivando minimizar as diferenças 

salariais entre os trabalhadores; melhora no ambiente de trabalho, para que os 

funcionários fiquem mais felizes e satisfeitos com seus serviços. 

Para os autores a qualidade de vida no trabalho motiva o trabalhador, pois, 

satisfaz necessidades pessoais. Explicam que a qualidade de vida no trabalho 

também é capaz de aperfeiçoar a capacidade do trabalhador melhorando seu 

desempenho. “A motivação é um pré-requisito para uma maior produtividade” (HUSE 

e CUMMINGS, 1985 p. 203).  

 

 

3.3.6 Nadler e Lawler (1983) 
 

 

Os autores consideram que a QVT consiste na busca da maior produtividade, 

sem renunciar aspectos ligados a motivação e satisfação do trabalhador. Nadler e 

Lawler (1983) tiveram o foco do seu trabalho na análise do cargo. 
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Esses autores, após pesquisas detalhadas, identificaram seis fatores que 

determinam o sucesso da Qualidade de Vida no Trabalho nas organizações Nadler e 

Lawler (1983): 

 

a) Percepção da necessidade; 

b) Foco do problema que é destacado na organização; 

c) Estrutura para identificação e solução do problema, teoria/modelo de 

projeto de treinamento e participantes; 

d) Compensações projetadas tanto para os processos quanto para os 

resultados; 

e) Sistemas múltiplos afetados; 

f) Envolvimento amplo na organização. 

 

Segundo os autores, para que os esforços em QVT tenham sucesso, 

provavelmente o ponto mais crítico é a estrutura dos processos elaborados. 

 

 

3.4 TRABALHOS SOBRE QVT DESENVOLVIDOS NO BRASIL 

 

 

Segundo Medeiros (2007), no Brasil, as principais contribuições estão nas 

pesquisas dos professores Tarcízio Rego Quirino e colaboradores na Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); Eda Conte Fernandes e 

colaboradores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Lúcio 

Flávio R. de Moraes e colaboradores da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

Ainda de acordo com Medeiros (2007), mais recentemente, outros três grupos 

têm colaborado com estudos em QVT. Um deles é o da Universidade de São Paulo 

(USP), liderado por Ana Cristina Limongi-França, com o Projeto de Gestão em 

Qualidade de Vida no Trabalho (PG-QVT). Outro destaque é a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), sob a coordenação de José Arimatés de Oliveira, 

no Grupo de Estudos e Pesquisas em Recursos Humanos e Qualidade 

Organizacional (GERHQUAL). Por último, a Gestão da Carreira, de Competências e 

da Qualidade de Vida no Trabalho (GCQVT), no grupo do Centro de Gestão 
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Empreendedora (FEAD-Minas), em Belo Horizonte (MG), liderado por Zélia Miranda 

Kilimnik, que, anteriormente, integrou o grupo de QVT da UFMG.  

De acordo com Vieira (1996, p. 46) “vários pesquisadores brasileiros têm se 

dedicado ao estudo da Qualidade de Vida no Trabalho nas organizações brasileiras, 

principalmente a partir do final da década de 80, ampliando o conhecimento sobre o 

tema e abrindo novas discussões”. Apresentam-se a seguir alguns dos principais 

trabalhos desenvolvidos pela academia brasileira sobre QVT.  De acordo com Ayres, 

Silva e Souto-Maior (2007) no Brasil as pesquisas em QVT iniciaram só a partir dos 

anos 1980 e ainda são influenciados pelos modelos da literatura clássica. Ainda 

segundo esses autores, dentre os pólos de desenvolvimento dessas pesquisas no 

país destacam-se: Rio Grande do Sul, Brasília, Minas Gerais e São Paulo.  

 
 
3.4.1 Eda Fernandes (1996) 
 
 

O modelo proposto por Fernandes (1996) é chamado de Auditoria 

Operacional de Recursos Humanos para a melhoria da Qualidade de Vida no 

Trabalho objetivando o sucesso dos programas de QVT nas organizações. Esse 

modelo propõe uma metodologia que utiliza a opinião interna dos colaboradores da 

organização como instrumento de informação para o monitoramento da melhoria 

contínua da qualidade de vida no trabalho. 

No Brasil, Fernandes (1996) é apontada na literatura acadêmica como 

pioneira nos estudos de Qualidade de Vida no Trabalho. Por ser uma autora 

brasileira com proposta desenvolvida no Brasil, o seu modelo foi escolhido como 

referência na investigação da pesquisa. 

 

 

3.4.2 Siqueira e Coleta (1989) 
 

 

Siqueira e Coleta (1989) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

apurar os fatores que determinam a Qualidade de Vida no Trabalho, a partir das 

percepções dos trabalhadores, em empresas industriais e comerciais de Uberlândia, 
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Minas Gerais. As entrevistas foram realizadas com 100 empregados, sendo que 50 

deles eram do nível técnico-administrativo e os outros 50 do nível operacional. Como 

método de análise dos dados, os autores partiram de um modelo que considera a 

organização como um sistema sócio-técnico, gerador de ocorrências agradáveis e 

desagradáveis, cujas conseqüências levariam as pessoas a dar sugestões para 

modificar a sua forma de trabalho.  

O estudo desses pesquisadores identificou os principais fatores 

determinantes da Qualidade de Vida no Trabalho: o próprio trabalhador, os colegas 

de trabalho, o chefe, as relações interpessoais, o trabalho em si, a política de RH e a 

organização. Foi concluído ainda que o bem estar físico e mental das pessoas que 

trabalhavam dependiam do elemento humano no sistema de trabalho, da maneira 

como este elemento era gerido, como as pessoas interagiam em seus serviços e de 

algumas características da organização e do meio-ambiente. 

 
 
3.4.3 Rodrigues (1989) 
 

 

Rodrigues (1989) elaborou um trabalho cujo objetivo era investigar a 

qualidade de vida no trabalho no nível gerencial nas 18 maiores indústrias de 

confecções do estado do Ceará. Foi utilizado o modelo de Hackman & Oldham 

(1975) na aferição da QVT desses sujeitos. Foi aplicado questionários em uma 

amostra de 104 pessoas a fim de mensurar a motivação e satisfação desses 

gerentes em diferentes níveis. Os dados receberam tratamento estatístico e como 

conclusão diz-se respeito que a motivação do empregado é proporcional ao nível de 

instrução, que a motivação era influenciada pelo estado civil, a satisfação era menor 

se o nível de instrução formal fosse maior e que a satisfação era maior quanto maior 

fosse o nível salarial. 
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3.4.4 Quirino e Xavier (1987) 
 
 

Quirino & Xavier (1987) realizaram estudo na EMBRAPA - Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária - objetivando mensurar o nível de Qualidade de Vida no 

Trabalho e o desempenho de seus colaboradores. De acordo com Rodrigues (2002, 

p.104) com “esta nova abordagem os autores introduziram aos estudos de 

satisfação e motivação uma nova visão, pelo fato de existirem argumentações 

teóricas mais modernas e coerentes com a realidade”. Para os autores os fatores 

mais importantes para a melhora da Qualidade de Vida no Trabalho são: Realização 

do trabalho, Oportunidade de aprender, Informação para realizar o trabalho, 

equipamento para o trabalho, segurança no emprego e proporções justas. 

  

 

3.4.5 Fernandes e Becker (1988) 
 

 

Fernandes & Becker (1988) realizaram um estudo com o propósito de 

investigar empresas do setor de informática, focalizando a tecnologia de Qualidade 

de Vida no Trabalho como uma imposição que se faz sentir em relação à gerência 

dos recursos humanos. Os autores se utilizaram do modelo de Hackman & Oldham 

(1975) para realizarem a pesquisa. Foram pesquisados 168 pessoas e como 

conclusão apresentou-se: deficiência de feedback por parte das chefias, alto nível de 

motivação em relação ao trabalho em si, baixa expectativa em relação a segurança 

no emprego e sistema de recompensas. 

  

 

3.4.6 Vieira (1993) 
 

 

Vieira (1993) realizou uma investigação sobre Qualidade de Vida no Trabalho 

de enfermeiros de um hospital em Porto Alegre. Foram pesquisados 234 

enfermeiros, chegando as seguintes conclusões: a remuneração dos profissionais 

de enfermagem não eram adequadas, não existe equilíbrio entre o trabalho e a vida 
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pessoal, não há perspectiva na carreira de crescimento, há excesso de trabalho, há 

enorme obediência a burocracia da instituição e a política de RH não contempla a 

necessidade dos empregados.  

 

 

3.5 IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE QVT 

 
 
 De acordo com Walton (apud FERNANDES, 1996), o objetivo de implantação 

de um programa de QVT é:  
 
Gerar uma organização mais humanizada, na qual o trabalho envolve 
simultaneamente, relativo grau de responsabilidade e de autonomia a nível 
do cargo, recebimento de recursos de feedback sobre o desempenho, com 
tarefas adequadas, variedade, enriquecimento do trabalho e com ênfase no 
desenvolvimento pessoal do indivíduo. 

  

De acordo com Siegel e Santos (2006), o que se pretende na implantação de 

um programa de Qualidade de Vida no Trabalho é que se procure atender tanto as 

necessidades básicas dos empregados como das organizações. Para o empregado 

uma vida mais saudável e duradoura. Para a organização um maior poder de 

criatividade e capacidade dos empregados em superarem obstáculos, contribuindo 

para a qualidade e a produtividade. 

Na visão de O´Donnell (1997) é preciso compreender que antes de se 

implantar um programa de QVT, é necessário medir o nível atual de uma 

organização; pois, por pior que seja, toda organização um grau de QVT. A 

importância de se mensurar a QVT existente na organização antes de se implantar 

melhorias, é, para que, sejam focados os pontos críticos existentes e não se 

consuma tempo e recursos de forma inútil. 

 Conforme já citado no referencial teórico, Limongi-França (2002) acredita que 

a preocupação com a qualidade de vida não é coisa passageira, pois, existe uma 

crescente pressão da sociedade por ter melhor qualidade de vida, inclusive no 

trabalho. Para essa autora, as organizações investem em espaços mais agradáveis, 

fomentando a prática de exercícios entre os empregados e até realizando 

campanhas de conscientização contra o fumo e o alcoolismo. Porém, Limongi alerta 
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para o fato dessas organizações não permitir que isso se tornem ações isoladas e 

descomprometidas com o longo prazo. 

Organizações que oferecem práticas ao trabalhador como Ioga, salão de 

jogos, ginástica, entre outros, estão propiciando aos seus trabalhadores a chamada 

promoção assistencialista da Qualidade de Vida no Trabalho e atuando no efeito que 

atinge muitos trabalhadores que é o stress. Oferecer tais atividades aos funcionários 

é louvável, excelente, como iniciativa de dirigentes e gestores. Mas, limitar o foco de 

Qualidade de Vida no Trabalho, apenas a estas atividades, a torna de natureza 

paliativa e assistencial.  

De acordo com Ferreira (2008), a QVT está caminhando para se observar a 

causa do mal-estar dos trabalhadores, fornecendo Qualidade de Vida no Trabalho 

preventiva onde o foco reside nas mudanças das condições da organização e das 

relações sócio-profissionais de trabalho. Neste caso a QVT é um instrumento 

fundamental de gestão organizacional e a possibilidade de sucesso, depende, 

principalmente, de um novo modelo de gestão do trabalho. É preciso atuação 

prioritária nas causas dos problemas, ou seja, nas condições, organização e 

relações sócio-profissionais de trabalho. Afinal, são nesses fatores, que residem as 

causas mais profundas do mal-estar no trabalho. Os trabalhadores não são 

ingênuos. Eles logo percebem quando a QVT assistencial é mais um jogo de 

sedução para aumentar a produtividade e rapidamente a sua adesão cai 

(FERREIRA, 2008).  

Para alcançar a excelência no planejamento, implementação, avaliação e 

manutenção de um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), é crucial 

que ele tenha um desenho de enfoque preventivo. Neste sentido, pelo menos, duas 

medidas são fundamentais: Primeiro, deve ocorrer uma reciclagem de valores, 

crenças e concepções que norteiam as práticas de gestão de pessoas, sintonizando-

as com as novas exigências do mundo globalizado. É necessária uma mudança 

organizacional que pode ser definida como a alteração e a transformação da forma, 

a fim de sobreviver melhor no ambiente (HAGE apud HALL, 2004). Não se muda 

práticas de forma efetiva sem mudança de consciência. “A mudança na cultura é um 

processo de natureza educacional e não se faz de forma automática ou em curto 

prazo. Programas de mudança são processos lentos e geram desgastes” (BOM 

SUCESSO, 2002, p. 44); Segundo, assumir efetivamente que “bem-estar” e 

“produtividade” devem caminhar de mãos dadas, resgatando o papel do trabalho 
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como um vetor de construção da identidade individual e coletiva. Em suma, 

conceber o trabalho como fonte geradora de felicidade pra quem dele vive e 

premissa para o sucesso da missão organizacional. 

De acordo com Ferreira (2008), quando o empregado encontra motivos para 

realizar determinado trabalho, ele o faz bem. Ter consciência que o trabalho que 

está sendo executado vai o fazer crescer profissionalmente, adquirir habilidades 

cada vez maiores, provavelmente ajude o progresso da sociedade. Para o autor, 

quando o trabalhador entende a importância do seu trabalho (papel social) a 

tendência é que ele passe a ter visão holística e não restrita do trabalho. 

Fernandes (1996, p.59) diz que: “apesar de cada experiência de implantação 

ser única, os seguintes critérios se aplicam independente das características das 

empresas”. 

 Sensibilização – Fase em que representantes da organização, do sindicato e 

consultores trocam suas respectivas visões sobre as condições de trabalho e 

seus efeitos sobre as organizações e buscam formas de alterá-las; 

 Preparação – Fase onde se selecionam os mecanismos institucionais 

necessários e se formam as equipes do projeto; 

 Diagnóstico – Compreende dois aspectos: a coleta de informações sobre o 

funcionamento do sistema técnico, e o levantamento em termos de satisfação 

que os empregados envolvidos experimentam sobre suas condições de 

trabalho; 

 Concepção e implantação do projeto – fase onde a equipe do projeto, 

dispondo de um perfil bastante preciso da situação, estabelece as prioridades 

e um cronograma de implantação da mudança relativa a aspectos que 

mostram possíveis melhorias em termos de: 

o tecnologia: métodos de trabalho, equipamentos, entre outros; 

o novas formas de organização do trabalho: auto – gestão das equipes; 

o métodos de gestão: supervisão, tomada de decisão, entre outros; 

o práticas e políticas de pessoal: formação, treinamento, avaliação, entre 

outros; 

o ambiente físico: segurança, higiene, fatores de stress, entre outros. 

 Avaliação e difusão – Fase onde se avalia o projeto e colocam os resultados 

a disposição de outros setores. 
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Fernandes (1996) expõe que, de acordo com fontes de pesquisas, bem como 

pela observação de implantação de programas de QVT, pode-se fazer as seguintes 

recomendações: 

 Os programas de QVT não fiquem limitados a certos grupos na organização, 

mas envolvam todos os níveis e áreas; 

 Não devam ser implantado sem um conhecimento teórico e técnico do 

assunto, baseado na literatura especializada; 

 Sejam implantados a partir de necessidade da organização, e não apenas por 

modismo; 

 Incluir estratégias de resolução dos problemas organizacionais, através de 

métodos participativos; 

 Procurar envolver melhorias no meio-ambiente de trabalho em termos físicos, 

não descuidando de aspectos tecnológicos e psicossociais; 

 O sistema de recompensas seja reestruturado, de modo que os ganhos 

advindos da participação sejam partilhados pelos empregados; 

 As pessoas sejam treinadas para nova abordagem de resolução de 

problemas e, especialmente as chefias, para aceitar a participação de 

empregados; 

 Se efetivem mudanças no comportamento administrativo e na natureza do 

clima das organizações, de modo a aprimorar a cultura organizacional. 

  

 A autora complementa que dificilmente um programa de Qualidade de Vida 

no Trabalho será efetivo se não obtiver o apoio de uma nova filosofia gerencial e da 

cúpula da organização. A iniciativa de se implantar um programa de QVT não pode 

ser uma iniciativa isolada apenas do setor de recursos humanos. Igual ao que se 

refere a Qualidade Total, o programa de Qualidade de Vida no Trabalho é uma 

responsabilidade de todos. 

 Para Lippit (1970, apud Fernandes, 1996) para obter êxito os programas de 

QVT devem estar baseados numa nova visão que é caracterizada por: 

 Um novo conceito das pessoas, com base em um amplo conhecimento de 

suas complexas e dinâmicas necessidades; 

 Um novo conceito de poder, com base na colaboração e no entendimento; 

 Um novo conceito de valores da organização, com base em idéias 

humanísticas e democráticas. 
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Segundo Oliveira et al (2004), as organizações empenhadas em implantação 

de programas de QVT estarão eliminando os conflitos internos existentes e 

caminhando para a perfeita implantação da qualidade total, pela quais seus produtos 

ou serviços, terão garantias que marcarão suas imagens, tanto no ambiente interno, 

integrado pelos seus empregados, como externamente pelos seus consumidores. 

Para Silva & Marchi (1997), a adoção dos programas de Qualidade de Vida 

no Trabalho e promoção da saúde, proporcionam ao trabalhador maior resistência 

ao estresse, maior estabilidade emocional, maior motivação, maior eficiência no 

trabalho, melhor auto-imagem e melhor relacionamento. Por outro lado, as 

organizações seriam beneficiadas com uma força de trabalho mais saudável, menor 

absenteísmo/rotatividade, menos número de acidentes, menor custo de saúde 

assistencial, maior produtividade, melhor imagem e um melhor ambiente de trabalho. 

 

 

3.6 EXPECTATIVAS INDIVIDUAIS VERSUS NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS 

 
 

 Um indivíduo, quando entra na organização para trabalhar, espera ter um 

bom ambiente de trabalho, ser bem acolhido pelos colegas, receber salário 

compatível, e, talvez, ascender na estrutura organizacional. Já a organização, 

espera que, o funcionário seja pontual, assíduo, comprometido, e desempenhe 

corretamente suas atividades. 

A convergência entre expectativas individuais e necessidades organizacionais 

é processo desafiador. Os trabalhadores procuram as organizações para se 

realizarem, atendendo necessidades primárias, enquanto que, as organizações, 

querem reduzir custos e serem mais eficientes e eficazes todo tempo.  

Essa exigência por competitividade, que as organizações experimentam em 

um mundo de alto desenvolvimento tecnológico, faz com que as organizações 

suguem o máximo da produtividade do trabalhador fazendo com que este entre em 

conflito com a sua vida familiar. De acordo com Bom Sucesso (2002, p. 13): 

 
As organizações começam entender que precisam participar da 
transformação dessa realidade, desenvolvendo programas de 
conscientização e apoio visando encontrar um equilíbrio entre trabalho e 
melhoria de qualidade de vida, uma vez que as dificuldades emocionais 
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decorrentes da vida pessoal interferem de forma significativa no 
desempenho profissional.  

 

Os trabalhadores não são máquinas e precisam desempenhar bem o seu 

papel na vida familiar para que se possa uma boa qualidade de vida no trabalho. A 

mudança desse panorama exige responsabilidade conjunta, 

trabalhador/organização. Faz-se necessário investigar o que realmente se almeja e 

impor limites concretos entre o trabalho e compromissos extra-empresa, como: 

viagens de trabalho, reuniões nos finais de semana. A organização precisa enxergar 

que não é salutar estimular o conflito família-trabalho, pois provavelmente gerará 

tensão e fragilizará o empregado.    

Conforme advoga Uhlmann (1997, p.118): “O funcionário tem na expectativa 

de uma melhor qualidade de vida a satisfação de seus anseios. Qualidade de vida 

que, através e com a organização da qual participa, pretende concretizar”. Teixeira 

(2002) diz que é necessário que o empregado esteja feliz para que se possa 

contribuir para a efetiva concretização dos objetivos organizacionais, e que quanto 

maior for a expectativa organizacional quanto aos resultados, maior a necessidade 

de se garantir um ótimo clima organizacional. Para Kanaane (1999), quando se cria 

um clima organizacional que privilegie a satisfação das necessidades pessoais dos 

empregados, convergindo para a realização dos objetivos da organização, 

simultaneamente, tem-se um clima favorável ao aumento da eficiência e eficácia da 

mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53

 

4 METODOLOGIA 
 
 

4.1 TIPO DE PESQUISA  

 

 

Quanto aos meios de investigação a pesquisa é caracterizada como de 

Campo. Segundo Vergara (2006), pesquisa de campo é uma investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo.  

Quanto aos fins é caracterizada como pesquisa descritiva. A pesquisa 

descritiva busca descrições entre variáveis específicas (BRUYNE, 1977). A pesquisa 

descritiva lança mão de artifícios de mensuração para descrever relações entre 

variáveis, e, por isso, emprega conceitos abstraídos da estatística (tais como 

correlação, regressão, proporção, etc).  

Segundo Vergara (2006), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar 

os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

 
 

4.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
 
 

Para operacionalização de uma pesquisa, faz-se necessária a aplicação de 

um instrumento. No âmbito deste estudo, a escolha foi a técnica do questionário por 

se adequar aos objetivos do estudo, poder ser aplicado a um número elevado de 

pessoas, gerar respostas fáceis de serem comparadas e assegurar certa 

uniformidade de uma situação de mensuração com outra (SELLTIZ, 1987). Para 

Lakatos e Marconi (1986), o questionário é um instrumento utilizado para coletar 

dados, através de uma série ordenada de perguntas que deve ser respondida sem a 

presença do entrevistador. O questionário é uma técnica de investigação composta 

por número elevado de questões que buscam conhecer opiniões, sentimentos, 
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interesses, expectativas e situações vivenciadas pelo grupo de pessoas que compõe 

a amostra do estudo (GOODE; HATT, 1972). 

  A coleta de dados foi realizada através da entrega prévia e posterior 

recolhimento do questionário pelo autor aos chefes dos departamentos de 

enfermagem dos Hospitais pesquisados. 

O estudo teve caráter quantitativo, sendo as informações colhidas por meio 

de um questionário estruturado com questões objetivas, conforme o modelo de 

Fernandes (1996). O questionário apresenta uma escala de sete pontos, 

representando o nível de satisfação. O ponto médio equivale a quatro (neutro), 

sendo que acima deste ponto denotaria satisfação e, conseqüentemente, abaixo 

dele insatisfação. Os intervalos seriam dispostos da seguinte forma: 1,0 a 1,9 – 

bastante insatisfeito; 2,0 a 2,9 – insatisfeito; 3,0 a 3,9 – levemente insatisfeito; 4,0 a 

4,9 – nível intermediário entre satisfação/insatisfação (neutro); 5,0 a 5,9 – levemente 

satisfeito; 6,0 a 6,9 – satisfeito e 7 bastante satisfeito.    

O modelo proposto por Fernandes (1996) é chamado de Auditoria 

Operacional de Recursos Humanos para a melhoria da Qualidade de Vida no 

Trabalho objetivando o sucesso dos programas de QVT nas organizações. 

Fernandes (1996) adota tanto a literatura especializada em QVT, quanto a 

auditoria operacional e conceitos de implementação de TQC (Total Quality Control), 

objetivando a utilização do ciclo PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar e Agir) no 

campo da gestão dos recursos humanos, de acordo com o fluxo de melhorias 

continuas, ressalvados aspectos específicos. 

Conforme já mencionado no referencial teórico, no Brasil, Fernandes (1996) é 

apontada na literatura acadêmica como pioneira nos estudos de Qualidade de Vida 

no Trabalho. Por ser uma autora brasileira com proposta desenvolvida no Brasil, o 

seu modelo foi escolhido como referência, conforme originalmente composto – 10 

blocos de perguntas e 1 de identificação do perfil.  

O modelo de Fernandes (1996) apresenta a seguinte estrutura: 

      
BLOCO 1 – Questão Introdutória 
 

Neste bloco objetiva-se detectar a percepção do funcionário sobre a 

qualidade de vida global na empresa (QTV) 
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BLOCO 2 – Condições de Trabalho 
 

Explora a satisfação do funcionário com as condições ambientais físicas em 

que os trabalhadores executam suas funções, abrangendo os seguintes itens: 

Limpeza, Arrumação, Segurança, Insalubridade. 

  
BLOCO 3 – Saúde 
 

Este bloco tem por objetivo explorar a satisfação dos empregados quanto às 

ações da instituição no que se refere à saúde, em termos de preventivos e curativos. 

Os itens investigados foram: assistência/funcionários, assistência familiar, 

educação/conscientização, saúde ocupacional. 

 
BLOCO 4 – Moral 
 

Neste bloco, procura-se constatar a efetividade das ações gerenciais 

referentes a aspectos psicossociais que refletem motivação e moral do profissional, 

tais como identidade na tarefa, reações interpessoais, reconhecimento/feedback, 

orientação para pessoas, garantia de emprego. 

 
BLOCO 5 – Compensação 
 

Este bloco levanta o grau de satisfação dos funcionários em relação a 

práticas de trabalhos e política de remuneração, incluindo os seguintes itens: 

Salários (equidade interna), Salários (equidade externa), Salário Variável (bônus, 

participação nos resultados), Benefícios (oferecidos pela instituição), Benefícios (em 

relação a outras instituições) 

 
BLOCO 6 – Participação 
 

Neste bloco, explora-se a percepção do entrevistado em termos de aceitação 

e engajamento nas ações empreendidas, no sentido de gerar as condições 

indispensáveis à participação efetiva, incentivadas a partir de oportunidades 
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relacionadas a aspectos como: criatividade, expressão pessoal, repercussão de 

idéias dadas, programas de participação, capacitação para o posto. 

 
BOCO 7 – Comunicação 
 

Investiga-se aqui a eficácia das comunicações internas, em todos os níveis, 

verificando-se o nível de informação de aspectos que dizem respeito a 

conhecimento de metas, fluxo informações (top-down), fluxo de informação no 

mesmo nível hierárquico e veículos formais. 

 

BLOCO 8 – Imagem da Empresa 
 

Considerando ser a imagem da organização um fator importante de QVT, 

investiga-se a percepção dos colaboradores tendo em vista os seguintes aspectos: 

identificação, imagem interna, imagem externa, responsabilidade comunitária.  

 
BLOCO 9 – Relação Chefe-funcionário 
 

Por ser uma fonte importante de satisfação ou insatisfação, esta relação será 

avaliada quanto a: apoio sócio-econômico, orientação técnica, igualdade de 

tratamento, gerenciamento pelo exemplo. 

 
BLOCO 10 – Organização do Trabalho 
 

Fator chave da QVT, a organização das novas formas de trabalho será 

avaliada considerando-se os seguintes itens: inovações/métodos/processos, grupos 

de trabalho, variedade de tarefas, ritmo de trabalho. 

 
BLOCO 11 – Dados de Identificação 
 
 Espaço para que o empregado coloque informações como: 

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

O Roteiro Básico de Entrevista composto desses blocos serviu para o 

levantamento da percepção dos funcionários face aos elementos organizacionais, 
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ambientais e comportamentais, intervenientes na qualidade de vida no trabalho. Tal 

procedimento permitiu a construção de tabelas e figuras com base nos dados 

obtidos, e, através de médias, foram levantadas tendências de 

satisfação/insatisfação com os fatores. Os resultados analisados e interpretados 

poderão ofereceram subsídios para a reformulação das políticas e estratégias de 

RH, orientando programas de ação, de modo a atender às expectativas da 

população-alvo, com vistas à melhoria da qualidade de vida no trabalho 

 
 
4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
 

Kerlinger (1980, p.90) define população como sendo “um conjunto de todos os 

elementos sob consideração”.  

 A pesquisa intentou coletar informações censitárias, envolvendo todos os 

enfermeiros dos dois hospitais. A quantidade total de enfermeiros nos hospitais 

Walfredo Gurgel e Santa Catarina é de 143 profissionais. Porém, conforme 

expectativa inicial, nem todos os instrumentos distribuídos foram devolvidos. Assim, 

a pesquisa contou com um total de 75 respondentes, sendo 49 do Walfredo Gurgel 

(66%) e 26 do Santa Catarina (34%). Isso significa uma amostra 53,15% do universo 

– percentual válido do ponto de vista estatístico.  
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados da análise estatística dos 

dados obtidos da pesquisa de campo. Para realizar a análise dos resultados foi 

observado, primeiramente, o perfil sócio-econômico dos enfermeiros, em seguida, 

deu-se o perfil profissional. O passo seguinte foi a análise por blocos de perguntas, 

onde cada bloco possui entre 4 e 5 variáveis que causam impacto na qualidade de 

vida no trabalho,  e a correlação entre as variáveis independentes com a variável 

dependente (QVT). Por último, realizou-se a análise de regressão múltipla para 

identificar quais as variáveis independentes que mais influenciam na qualidade de 

vida no trabalho dos enfermeiros.  

Os dados da pesquisa foram analisados de forma quantitativa. Foram 

codificados os depoimentos em dados quantitativos, permitindo o tratamento 

estatístico no software Statistica 6.0 e SPSS 16.0. 
A correlação linear de Pearson (r) foi utilizada para medir o grau de 

relacionamento linear entre duas variáveis. Varia entre -1 e 1. Se o coeficiente 

angular da reta for positivo, r é positivo; se o coeficiente angular for negativo, r é 

negativo. Uma correlação próxima de zero significa que não há forte relacionamento 

linear entre duas variáveis. Um valor de correlação próximo de 1 ou de -1 indica que 

há relação linear muito forte entre duas variáveis (DOWNING; CLARK, 2003). 

Após a relação entre variáveis, foi utilizada a análise fatorial por componentes 

principais, utilizando-se rotação matricial por procedimento Varimax. A regressão 

múltipla foi posteriormente aplicada no intuito de estabelecer a equação que 

evidencia a relação causal entre os fatores e a QVT, tanto quanto o nível de 

explicação. Foi utilizada a matriz variância/co-variância corrigida ou robusta para a 

presença de auto-correlação e multicolinearidade. De acordo com Newey e West 

(1987): “regressão múltipla é a técnica estatística que pode ser usada para analisar 

a associação causal entre uma variável dependente e várias variáveis 

independentes”. Cada variável independente tem pesos que denotam a contribuição 

para predizer a variável dependente. De acordo com o objetivo desta pesquisa, 

pretendeu-se conhecer os fatores determinantes da Qualidade de Vida no Trabalho 

(variável dependente).  
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5.1 PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

 

 

 Os enfermeiros que compuseram a amostra da pesquisa foram 

caracterizados de acordo com sexo, idade e escolaridade.  

Quanto ao sexo a população constitui-se de 63 pessoas do sexo feminino 

(83%) e 12 pessoas do sexo masculino (17%). Este resultado permite afirmar que os 

cargos de enfermeiros são preenchidos, com acentuada preferência, por mulheres.  

Quanto à idade, os enfermeiros pesquisados têm, em média, 43,7 anos. A 

idade mínima é 28 anos e a máxima 58 anos. Os enfermeiros dos hospitais 

pesquisados se encontram, portanto em uma idade considerada madura. 

Quanto ao nível de instrução (escolaridade), observou-se que a maioria, 69 

pessoas (90,79%), possuem apenas o curso de graduação, enquanto que 7 pessoas 

(9,21%) possuem pós - graduação. 

A tabela 2 ilustra os resultados obtidos 

 
TABELA 2 - Dados sócio-econômicos dos entrevistados. 

 Walfredo Gurgel Santa Catarina Total 

Sexo    

Feminino 43 20 63 (83%) 

Masculino 06 06 12 (17%) 

Idade (anos)    

Média 42,8 45,5 43,7 

Mínimo 28,0 37,0 28,0 

Máximo 58,0 53,0 58,0 

Escolaridade    

Nível Superior 44 25 69 (90,79%) 

Pós-
Graduação 05 02 07 (9,21%) 

Total 49 27 76 
FONTE: Dados da pesquisa 
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5.2 PERFIL PROFISSIONAL 

 

 

Quanto ao perfil profissional, foram realizadas as perguntas referentes a turno 

de trabalho e tempo na organização. 

 

5.2.1 Turno de trabalho 
 

No Hospital Santa Catarina, 52% dos enfermeiros participantes da pesquisa 

trabalham no turno da manhã enquanto que no Hospital Walfredo Gurgel 37% 

trabalham nesse turno.  O turno vespertino é minoria nos dois hospitais, sendo 14% 

no Walfredo Gurgel e 7% no Santa Catarina. No hospital Santa Catarina o turno 

matutino é maioria, enquanto que, no Walfredo Gurgel, é o turno da noite. 

 O gráfico 01 ilustra os resultados obtidos: 
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GRÁFICO 1: Turno de trabalho. 
FONTE: dados da pesquisa 

 

 

5.2.2 Tempo de organização 
 

No tocante a tempo na organização (gráfico 2) 35% dos pesquisados do 

Hospital Walfredo Gurgel têm até 5 anos de trabalho. No Hospital Santa Catarina 

22% têm esse tempo de serviço. 
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Dos enfermeiros participantes da pesquisa, 27% do Hospital Walfredo Gurgel 

têm entre 6 e 10 anos de serviços prestados, e 11% têm esse tempo de serviço no 

Hospital Santa Catarina. 

14% da população pesquisada do Hospital Walfredo Gurgel estão entre 11 e 

15 anos de serviço, e, 33% dos funcionários do Hospital Santa Catarina têm esse 

tempo de serviço. 

Dos enfermeiros pesquisados do Hospital Walfredo Gurgel, 14% trabalham na 

organização entre 16 e 20 anos, enquanto, que, no Hospital Santa Catarina, este 

percentual é de 26%. 

Entre 21 e 25 anos, 10% dos enfermeiros do Hospital Walfredo Gurgel estão 

trabalhando durante esse tempo, e, no Hospital Santa Catarina, foram observados  

4% neste quesito. 

No hospital Walfredo Gurgel observou-se que a maior incidência é de 

enfermeiros com até 10 anos de trabalho (62%). No hospital Santa Catarina a maior 

incidência é entre 11 e 20 anos (59%). A menor incidência de tempo de trabalho nos 

hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina é entre 16 e 25 anos (24% e 30%) 

respectivamente. O gráfico 2 ilustra os resultados obtidos: 
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GRÁFICO 2: Tempo de organização. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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5.3 AVALIAÇÃO POR BLOCOS DE PERGUNTAS 

 

 

5.3.1  Bloco 1 - Posicionamento Pessoal em Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) 
 
 

Essa dimensão permite detectar a percepção do funcionário na Qualidade de 

Vida global na organização. 

 De acordo com a análise dos resultados 2% dos enfermeiros pesquisados do 

Hospital Walfredo Gurgel estão bastante insatisfeitos com a QVT e 0% do Hospital 

Santa Catarina.  

Para 14% dos enfermeiros do Hospital Walfredo Gurgel existe insatisfação na 

Qualidade de Vida no Trabalho, enquanto que, no Hospital Santa Catarina, 30% se 

acham nesse patamar. 

 Dos enfermeiros pesquisados do Hospital Walfredo Gurgel, para 35% existe 

uma leve insatisfação na Qualidade de vida no Trabalho, e, no Hospital Santa 

Catarina, este percentual é de 33%. 

 Observou-se que em 14% dos enfermeiros do Hospital Walfredo Gurgel existe 

uma neutralidade na Qualidade de Vida no Trabalho, isto é, nem se sentem 

satisfeitos, nem insatisfeitos. No Hospital Santa Catarina, foi observado que 11% 

dos enfermeiros pesquisados estão com o mesmo sentimento. 

 Em 30% dos servidores pesquisados do Hospital Walfredo Gurgel existe um 

sentimento de leve satisfação na Qualidade de Vida no Trabalho. No Hospital Santa 

Catarina esse sentimento está presente em 19% da população pesquisada.  

 Foi observado que em 5% dos servidores pesquisados do Hospital Walfredo 

Gurgel existe um sentimento de satisfação sobre a Qualidade de Vida no Trabalho. 

No Hospital Santa Catarina esse sentimento está presente em 7% da população 

pesquisada.  

Os resultados da pesquisa apontam que nenhum dos servidores dos 

Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina estão bastante satisfeitos com a 

Qualidade de Vida no Trabalho. 

Observou-se que a maioria dos enfermeiros (51%) do hospital Walfredo 

Gurgel estão bastante/levemente insatisfeitos. Já no hospital Santa Catarina 63% 
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dos enfermeiros apresentam esse sentimento. Apenas 35% dos enfermeiros do 

hospital Walfredo Gurgel estão entre levemente/satisfeitos. Já no Santa Catarina, 

26% tem esse sentimento. 

Pode ser que esses resultados sejam conseqüências das precárias condições 

de trabalho dos enfermeiros, carência de equipamentos nos hospitais, e, elevadas 

cargas horárias de trabalho. Esse fato ratifica o pensamento de Herzberg (1973) na 

medida em que as condições de trabalho podem ser classificadas como fator 

higiênico, e, conseqüentemente, a sua deficiência é fator de insatisfação. 

O gráfico 3 ilustra os resultados obtidos.  
 

 

2%

14%

35%

14%

30%

5%

0%0%

30%

33%

11%

19%

7%

0%

1 2 3 4 5 6 7

Walfredo Gurgel
Sta. Catarina

 
GRÁFICO 3: Posicionamento pessoal em QVT. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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5.3.2 Bloco 2 – Condições de Trabalho 
 
 

A dimensão condição de trabalho explora a satisfação com as condições 

ambientais físicas em que os trabalhadores executam suas funções. 

Em relação à limpeza, foi observado uma leve insatisfação dos enfermeiros 

dos Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina (3,4 e 3,6) respectivamente. Esse 

sentimento de repete em segurança (3,7 e 3,6) e insalubridade (3,4 e 3,4) 

respectivamente. Tal fenômeno foi observado na arrumação do ambiente para os 

enfermeiros do Santa Catarina (3,4).   

No tocante à arrumação do ambiente, observou-se neutralidade (4,5), isto é, 

nem satisfação nem insatisfação, dos enfermeiros do Hospital Walfredo Gurgel. 

Foi observado que a variável insalubridade (3,4) é a que se destaca de modo 

mais negativo nos dois hospitais. De forma positiva, se destaca arrumação no 

Hospital Walfredo Gurgel (4,5) e limpeza no Santa Catarina (3,6). 

É importante alertar que Fernandes (1996) comenta que campanhas efetivas 

de arrumação e limpeza, bem como os cuidados quanto à insalubridade e à 

segurança, se refletiram na qualidade de vida, e poderão elevar os índices de 

satisfação no trabalho, com reflexos no desempenho.  

Os gráficos que seguem ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 4: Limpeza. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 5: Segurança. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 6: Arrumação. 
FONTE: Dados da pesquisa 
 
 

 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,7 
 

- Média do Santa Catarina: 3,6 
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- Média do Santa Catarina: 3 4



 

 

66

 

Insalubridade
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GRÁFICO 7: Insalubridade. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 

 
 
Análise da Correlação  
 

A tabela 3 mostra os resultados da análise da correlação entre cada variável 

independente do bloco 2 e a dependente (QVT).  Levam a inferir que há correlação 

(r) entre estas variáveis. Todas as variáveis possuem correlação linear positiva 

significante (p < 0,0500).  
 

Tabela 3 – Correlação entre as variáveis de condições de trabalho com a variável QVT. 
Limpeza Arrumação Segurança Insalubridade 

0,62 0,67 0,59 0,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,4 
 
- Média do Santa Catarina: 3,1 
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5.3.3 Bloco 3 – Saúde 
 

 

 Na dimensão saúde é mensurada a satisfação do funcionário com as ações 

da organização quanto à saúde (preventiva e curativa). 

 No tocante à assistência aos funcionários existe um sentimento de leve 

insatisfação dos enfermeiros dos Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina (3,4 e 

3,3) respectivamente. Foi observado o mesmo em assistência familiar (3,0 e 3,4), 

educação/conscientização (3,6 e 3,8) e saúde ocupacional (3,1 e 3,0)  

A variável assistência familiar é a que se destaca de forma mais negativa no 

Hospital Walfredo Gurgel (3,0). Já no Hospital Santa Catarina, é a variável Saúde 

Ocupacional (3,0). De forma positiva, destaca-se a educação/conscientização nos 

Hospitais Walfredo Gurgel (3,6) e Santa Catarina (3,8).  

Esse resultado pode ser explicado pelo estado precário da saúde pública no 

País. Provavelmente empregados que tenham reduzida condição de saúde pessoal 

e familiar terá prejuízos na qualidade de vida no trabalho. 

A importância em promover a saúde para incrementar a qualidade de vida no 

trabalho vai ao encontro do que afirmam Silva & Marchi (1997) quando dizem que, 

esforços no sentido de aumentar a satisfação, com promoção da saúde no ambiente 

de trabalho, ajudam o trabalhador a ter maior resistência ao estresse, maior 

estabilidade emocional, maior motivação, maior eficiência no trabalho, melhor auto-

imagem e melhor relacionamento e melhor qualidade de vida.   

O resultado da variável assistência familiar reforça relatos de Bom Sucesso 

(2002) quando afirma que a assistência familiar constitui fator relevante para a 

Qualidade de Vida no Trabalho.  

 Siegel e Santos (2006) defendem que, para implantar um programa de 

qualidade de vida no trabalho, se tem que procurar atender tanto as necessidades 

básicas dos empregados como das organizações. Para o empregado uma vida mais 

saudável e duradoura, enquanto que, para a organização, um maior poder de 

criatividade e capacidade dos empregados em superarem obstáculos, contribuindo 

para a qualidade e a produtividade. O autor defende a idéia que investir na saúde 

dos empregados pode contribuir para a qualidade de vida no trabalho. 

Os gráficos a seguir ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 8: Assistência aos funcionários. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 9: Assistência familiar 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 

 

 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,4 
 
- Média do Santa Catarina: 3 3

- Média do Walfredo Gurgel: 3,0 
 
- Média do Santa Catarina: 3 4
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Educação/Conscientização
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GRÁFICO 10: Educação / Conscientização. 
Fonte: dados da pesquisa 
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GRÁFICO 11: Saúde Ocupacional. 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,6 
 
- Média do Santa Catarina: 3 8

- Média do Walfredo Gurgel: 3,1 
 
- Média do Santa Catarina: 3 0
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Análise da Correlação  
 
 A tabela 4 mostra os resultados da análise da correlação entre cada variável 

independente do bloco 3 e a dependente (QVT). Todas as variáveis possuem 

correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  

 
Tabela 4 – Correlação entre as variáveis de saúde com a variável QVT. 

Assist. funcionário Assist. familiar Educ./conscientização Saúde ocupacional 

0,54 0,45 0,56 0,63 

 

 

 

5.3.4 Bloco 4 – Moral 
 
 
 A moral reúne variáveis que exploram a efetividade das ações e condições 

psicossociais empreendidas pela organização através do reflexo no nível de 

motivação e moral do pessoal. 

 O posicionamento dos enfermeiros em relação à identidade na tarefa, nos 

Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina é de neutralidade (4,6 nos dois casos). 

O mesmo fenômeno ocorre na ralação interpessoal (4,3 e 4,2) e na orientação para 

as pessoas (4,1 nos dois casos).  

 Observou-se que em relação à variável reconhecimento/feedback, os 

enfermeiros do Hospital Walfredo Gurgel se sentem neutros (4,0), ao passo que os 

enfermeiros do Hospital Santa Catarina se sentem levemente insatisfeitos (3,8). 

 Na garantia de emprego os enfermeiros dos Hospitais Walfredo Gurgel e 

Santa Catarina se sentem levemente satisfeitos (5,1 e 5,3 respectivamente). 

Foi observado que a variável Reconhecimento é a que se destaca de forma 

mais negativa nos Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina (4,0 e 3,8). De forma 

positiva, se destaca a garantia no emprego (5,1 e 5,3). 

 Esse foi o bloco, que, de forma geral, melhor foi avaliado pelos enfermeiros 

dos hospitais pesquisados. Pode ser explicado pelo fato dos profissionais 

encontrarem certa identificação no trabalho, terem razoável relacionamento 

interpessoal com os colegas de profissão, e, principalmente, por terem a garantia do 

emprego, já que se trata de enfermeiros do serviço público, com empregos estáveis. 
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 O estudo de Maslow (1924) mostra que o ser humano tem uma série de 

necessidades, entre elas, de estima e realização. Ter um saudável relacionamento 

interpessoal, e reconhecimento por parte do superior, provavelmente gera qualidade 

de vida no trabalho. Um outro ponto importante para elevar o moral do funcionário 

na organização é o retorno do trabalho executado. Estudos de Hackman & Oldhan 

(1975) já salientava que o feedback traz ao funcionário o conhecimento do resultado 

do trabalho, podendo gerar satisfação, e influenciar na qualidade de vida no 

trabalho.  

 A importância na identidade com a tarefa é importante para a QVT, conforme 

explanam Davis e Werther (1983) quando afirmam que o cargo é o elo entre as 

pessoas e a organização.   

 Costa (2002) comenta a importância do relacionamento interpessoal tanto 

para os indivíduos quanto para as organizações, relativamente à produtividade, à 

qualidade de vida no trabalho e ao efeito sistêmico.  

Os gráficos abaixo ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 12: Identidade na tarefa. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 
 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,6 
 
- Média do Santa Catarina: 4 6
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Reações Interpessoais
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GRÁFICO 13: Relações Interpessoais. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 14: Reconhecimento. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,3 
 
- Média do Santa Catarina: 4 2

- Média do Walfredo Gurgel: 4,0 
 
- Média do Santa Catarina: 3 8
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Orientação para Pessoas
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GRÁFICO 15: Orientação para as pessoas. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 16: Garantia de emprego. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,1 
 
- Média do Santa Catarina: 4 1

- Média do Walfredo Gurgel: 5,1 
 
- Média do Santa Catarina: 5 3
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Análise da Correlação  
 

A tabela 5 mostra os resultados da análise da correlação (r) entre cada 

variável independente do bloco 4 e a dependente (QVT).Todas as variáveis 

possuem correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  
 

Tabela 5 – Correlação entre as variáveis de moral com a variável QVT 
Ident. tarefa Reações interpessoais Reconhecimento Orient. p/ 

pessoas 

Garantia 

emprego 

0,30 0,34 0,48 0,48 0,41 

 

 
 
5.3.5 Bloco 5 – Compensação 
 

 

 A compensação representa a satisfação das pessoas em relação às práticas 

de remuneração e à política de remuneração da organização. 

 Foi observado que na variável salário (equidade interna) os enfermeiros dos 

Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina, que participaram da pesquisa, se 

sentem levemente insatisfeitos (3,4 e 3,2). Esse resultado se repete no salário 

(equidade externa), 3,5 e 3,2 respectivamente, salário variável (3,0 e 3,1), benefícios 

– RI (3,1 e 3,0) e benefícios – RE (3,1 e 3,0). 

 Foi observado que a variável salário variável se destaca de modo negativo no 

Hospital Walfredo Gurgel (3,0). Já no Hospital Santa Catarina, benefícios (3,0) é a 

variável que se destaca mais negativamente.  De forma positiva, se destaca a 

variável salário - eqüidade externa nos dois Hospitais (3,5 e 3,2 respectivamente). 

 Essas médias mostram certo descontentamento em relação ao salário interno 

quando comparadas a outras organizações. Isso pode ser explicado pela demora 

das instituições publicas concederem aumentos aos servidores. Herzberg (1973) 

destaca que os fatores de higiene, que se referem às condições de trabalho, como 

salários e benefícios sociais, quando presentes no local de trabalho evitam a 

insatisfação, embora não assegurem a plena satisfação.   

Bohlander et al (2003) consideram a importância dos benefícios na qualidade 

de vida no trabalho quando indicam que os principais objetivos da maioria dos 
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benefícios são: aprimorar a satisfação do funcionário no trabalho; atender aos 

requisitos de saúde e segurança; atrair e motivar os funcionários; reduzir a 

rotatividade e manter uma posição competitiva favorável. 

Fernandes (1996) salienta que qualidade de vida no trabalho é algo que 

envolve uma multiplicidade de fatores como oportunidade de ascensão, treinamento 

contínuo e salários competitivos. Walton (1973), no modelo de diagnóstico de 

qualidade de vida no trabalho, inclui compensação justa e adequada como uma das 

dimensões que interfere na QVT.  

 Para Silva e Zanelli (1994), deve-se considerar que o dinheiro, além do 

inerente poder de compra, tem também valor psicológico, razão pela qual a 

inconsistência na política salarial e as iniqüidades percebidas também podem levar à 

redução de produção, absenteísmo, rotatividade, perdas de qualidade, sabotagens, 

etc, além do que, segundo Hampton (1990), as pessoas estão constantemente 

comparando seus trabalhos e recompensas com os trabalhos e recompensas dos 

outros. 

Os gráficos abaixo ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 17: Salário – equidade interna. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
                                                              

 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,4 
 
- Média do Santa Catarina: 3 2
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Salário - Equidade Externa
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GRÁFICO 18: Salário - Equidade externa. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 
 

Salário Variável (PRO-FIT, Bônus, Participação de Resultados)
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GRÁFICO 19: Salário – variável. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,5 
 
- Média do Santa Catarina: 3 2

- Média do Walfredo Gurgel: 3,0 
 
- Média do Santa Catarina: 3 1
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GRÁFICO 20: Benefício – RI. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 21: Benefício – RE. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,1 
 
- Média do Santa Catarina: 3 0

- Média do Walfredo Gurgel: 3,1 
 
- Média do Santa Catarina: 3 0
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Análise da correlação 
 

A tabela 6 mostra os resultados da análise da correlação (r) entre cada 

variável independente do bloco 5 e a dependente (QVT). Todas as variáveis 

possuem correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  
 

Tabela 6 – Correlação entre as variáveis de compensação com a variável QVT. 

Salário (eq. Int.) Salário (eq. Ext.) Salário variável 
Benefícios 

(RI) 

Benefícios 

(RE) 

0,47 0,62 0,40 0,45 0,45 

 

 
 
5.3.6 Bloco 6 – Participação 
 
 
 A participação define o grau de abertura à aceitação e ao engajamento nas 

ações por parte dos trabalhadores, a fim de gerar condições para a participação de 

todos. 

Em relação à criatividade, os enfermeiros do Hospital Walfredo Gurgel se 

sentem levemente insatisfeitos (3,9). Os enfermeiros do Hospital Santa Catarina se 

sentem neutros (4,1). 

 Observou-se um sentimento de neutralidade quando a variável expressão 

pessoal foi analisada pelos enfermeiros dos Hospitais Walfredo Gurgel e Santa 

Catarina (4,3 e 4,1 respectivamente). Do mesmo modo, a neutralidade foi observada 

na variável repercussão de idéias (4,4 e 4,0), programas de participação (4,3 nos 

dois casos) e capacitação dos funcionários (4,2 nos dois casos).  

 Foi observado que a variável Criatividade (3,9) se destacou de forma mais 

negativa no Hospital Walfredo Gurgel. No Hospital Santa Catarina, destaca-se a 

variável Repercussão de idéias (4,0). De forma positiva, se destaca a variável 

Repercussão de idéias no Hospital Walfredo Gurgel (4,4) e Programa de 

participação no Santa Catarina  (4,3).  

Pelo fato desses servidores atuarem na esfera pública, esses resultados 

podem refletir a sua atuação dentro de burocracias limitadas por amarras legais, e, 
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não ter possibilidades para criar e utilizar a iniciativa na resolução de problemas ou 

na melhoria de processos. De outro modo, pode indicar problemas de gestão, dando 

a entender que, nas duas organizações, prevalece um estilo centralizado de 

autoridade e poder.  

Guest (1979) diz que para a qualidade de vida no trabalho possa existir a 

organização precisa descobrir o potencial e a criatividade de seus empregados, 

fazendo com que eles participem das decisões que interferem na condição de vida 

no trabalho. Os gráficos abaixo ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 22: Criatividade. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 23: Expressão pessoal. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,9 
 
- Média do Santa Catarina: 4,1

- Média do Walfredo Gurgel: 4,3 
 
- Média do Santa Catarina: 4 1
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Repercussão de Idéias
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GRÁFICO 24: Repercussão de idéias. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 

 
 

Programas de Participação
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GRÁFICO 25: Programa de participação. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,3 
 
- Média do Santa Catarina: 4 1

- Média do Walfredo Gurgel: 4,3 
 
- Média do Santa Catarina: 4 3
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Capacitação
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GRÁFICO 26: Capacitação. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
 
 
 
 
Análise da correlação 

 
 

A tabela 7 mostra os resultados da análise da correlação (r) entre cada 

variável independente do bloco 6 e a dependente (QVT). Todas as variáveis 

possuem correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  
 
 

Tabela 7 – Correlação entre as variáveis de participação com a variável QVT 

Criatividade Exp. pessoal Rep. Idéias 
Prog. 

participação 
Capacitação 

0,62 0,70 0,67 0,68 0,68 

 

 
 
 
 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,2 
 
- Média do Santa Catarina: 4,2 
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5.3.7 Bloco 7 – Comunicação 
 

 

A dimensão Comunicação representa o nível de eficácia do processo de 

transformação de informações na organização em todas as direções. 

Em relação à variável Conhecimento de Metas os enfermeiros dos Hospitais 

Walfredo Gurgel e Santa Catarina se sentem neutros (4,0 e 4,1). Foi observado o 

mesmo fenômeno em fluxo de informações top – down nos enfermeiros do Walfredo 

Gurgel (4,0), fluxo de informações no mesmo nível no Santa Catarina (4,0). 

Para os enfermeiros do Hospital Santa Catarina existe uma leve insatisfação 

em fluxo de informações top – down (3,9), fluxo de informações no mesmo nível no 

Walfredo Gurgel (3,9) e veículos formais no Walfredo Gurgel e Santa Catarina (3,7 e 

3,9 respectivamente).   

Foi observado que nos Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina a variável 

veículos formais é a que se destaca de forma mais negativa (3,7 e 3,9). De forma 

positiva, se destaca a variável conhecimento de metas (4,0 e 4,1). 

Esses resultados mostram que os enfermeiros dos hospitais pesquisados 

estão levemente insatisfeitos com a comunicação em termos de mecanismos 

formais tais como jornais internos, circulares, murais, correio eletrônico etc. Tendo 

em vista a utilização massiva de tecnologia da informação e a importância da 

comunicação/informação no setor de serviços, seria importante que as organizações 

estudadas atentassem para as deficiências que a percepção dos respondentes 

aponta, já que o fluxo de informações pode acabar refletindo na qualidade de vida e 

no trabalho final que, não raro, pode ser deturpada por essa variável.    

Em estudo realizado por Tamayo et al. (2004), o autor enfatiza a importância 

do conhecimento das metas organizacionais por parte dos funcionários. Segundo o 

autor, observou-se que os programas de QVT podem ter um impacto positivo na 

motivação do trabalhador. Quando os trabalhadores percebem que seus objetivos 

correspondem às metas organizacionais, o comprometimento, a qualidade de vida, o 

envolvimento e a motivação podem ser alterados.  
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Os gráficos abaixo ilustram as médias dos critérios analisados 
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GRÁFICO 27: Conhecimento de metas. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 28: Fluxo de informações. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,0 
 
- Média do Santa Catarina: 4 1

- Média do Walfredo Gurgel: 4,0 
 
- Média do Santa Catarina: 3 9
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GRÁFICO 29: Fluxo de informações – mesmo nível. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 30: Veículos formais. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,9 
 
- Média do Santa Catarina: 4 0

- Média do Walfredo Gurgel: 3,7 
 
- Média do Santa Catarina: 3 9
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Análise da correlação 
 

A tabela 8 mostra os resultados da análise da correlação (r) entre cada 

variável independente do bloco 7 e a dependente (QVT). Todas as variáveis 

possuem correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  
 

Tabela 8  – Correlação entre as variáveis de comunicação com a variável QVT. 
Conhec. Metas Fluxo Informação 

Top-Down 

Fluxo Informação 

Mesmo nível 

Veículos 

formais 

0,62 0,60 0,62 0,63 

 

 
 
5.3.8 Bloco 8 – Imagem da Organização 
 

 

 A dimensão imagem da organização trata do conceito da organização junto 

ao público e empregados. 

 Em relação à variável Identificação com a organização os enfermeiros dos 

hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina se sentem neutros (4,2 e 4,4 

respectivamente). Foi observada a mesma neutralidade nos hospitais em imagem 

interna (4,3 e 4,1). Os enfermeiros do hospital Santa Catarina se sentem neutros em 

relação à responsabilidade comunitária (4,0). O mesmo sentimento deu-se em 

enfoque no cliente nos hospitais (4,0 nos dois casos). 

 Foi observado que os enfermeiros dos hospitais Walfredo Gurgel e Santa 

Catarina se sentem levemente insatisfeitos em relação à variável imagem externa 

(3,5 e 3,9). Foi observado o mesmo em relação à variável responsabilidade 

comunitária no hospital Walfredo Gurgel (3,8).   

Foi observado que, nos hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina, a 

variável imagem externa é a que se destaca de forma mais negativa (3,5 e 3,9). De 

forma positiva, destacam-se a variável imagem interna no Walfredo Gurgel (4,3) e 

identificação com a organização no Santa Catarina (4,4). 

Talvez a identificação com a organização, dos enfermeiros do hospital Santa 

Catarina, esteja vinculada ao desejo de ajudar a população carente que tem 

condições precárias de saúde e ao papel social da profissão que é cuidar das 
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pessoas, assistindo ao doente. (SILVA, 1986). A identificação com a organização 

pode estimular o funcionário a realizar com afinco seu trabalho, se envolvendo nos 

problemas organizacionais, se esforçando para encontrar soluções para esses.  

Essa variável de QVT, imagem da organização, permite mensurar a 

percepção do funcionário na imagem tanto no ambiente interno quanto externo. 

Esses resultados, de leve insatisfação na imagem externa, podem ser explicados 

pelas críticas feitas pela sociedade ao setor público do país. De alguma forma isso 

pode refletir na imagem interna, que o enfermeiro tem do local de trabalho. 

Em relação à importância da imagem da organização, Oliveira (2004)  relata 

que organizações que querem promover qualidade de vida no trabalho precisam 

eliminar conflitos e imagens internas existentes, focando esforços para melhorar o 

ambiente de trabalho, para, com isso, procurar satisfazer o usuário externo.   

Os gráficos abaixo ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 31: Identificação com a organização. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 

 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,2 
 
- Média do Santa Catarina: 4 4
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GRÁFICO 32: Imagem interna. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 33: Imagem externa. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,3 
 
- Média do Santa Catarina: 4 1

- Média do Walfredo Gurgel: 3,5 
 
- Média do Santa Catarina: 3 9
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GRÁFICO 34: Responsabilidade comunitária. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 35: Enfoque no cliente. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,8 
 
- Média do Santa Catarina: 4 0

- Média do Walfredo Gurgel: 4,0 
 
- Média do Santa Catarina: 4 0
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Análise da correlação 
 

A tabela 9 mostra os resultados da análise da correlação (r) entre cada 

variável independente do bloco 8 e a dependente (QVT). Todas as variáveis 

possuem correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  

 
Tabela 9 – Correlação entre as variáveis de imagem da empresa com a variável QVT. 

Ident. Empresa Imagem interna Imagem externa Resp. 

comunitária 

Enfoque no 

cliente 

0,42 0,40 0,54 0,55 0,65 

 

 
 
5.3.9 Bloco 9 – Relação Chefe-Subordinado 
 

 

 A relação chefe-subordinado diz respeito aos relacionamentos internos entre 

pessoas que ocupam diferentes posições hierárquicas. 

 Os enfermeiros dos Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina se sentem 

neutros em relação à variável apoio sócio-emocional (4,0 e 4,4). O mesmo 

fenômeno ocorre em orientação técnica (4,2 e 4,2) e gerenciamento pelo exemplo 

(4,2 e 4,2). Observou-se o mesmo em igualdade de trabalho no hospital Walfredo 

Gurgel (4,0).  

 Foi observado em relação à igualdade de trabalho, que existe um sentimento 

de leve insatisfação dos enfermeiros do hospital Santa Catarina (3,9).   

Foi observado ainda, que, nos hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina, a 

variável igualdade de trabalho é a que se destaca de forma mais negativa (4,0 e 3,9 

respectivamente). De forma positiva, destacam-se a variável orientação técnica no 

Walfredo Gurgel (4,2) e apoio sócio-emocional no Santa Catarina (4,4). 

Através do fator de QVT, relacionamento chefe-subordinado, pode-se verificar 

qual é a sustentação dada aos funcionários, que, provavelmente, influencia na 

maneira como desempenham suas tarefas. Dessa forma, um apoio sócio-emocional 

faz com que os enfermeiros executem suas tarefas de forma agradável. A orientação 

técnica prestada pelo superior hierárquico é, também, um fator que causa impacto 
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na qualidade vida no trabalho. De acordo com Fernandes (1996), o funcionário pode 

se tornar mais estimulado ao ter o superior orientando a sua tarefa.  

Os gráficos abaixo ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 36: Apoio sócio-emocional. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 37: Orientação técnica. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,0 
 
- Média do Santa Catarina: 4 4

- Média do Walfredo Gurgel: 4,2 
 
- Média do Santa Catarina: 4 2
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GRÁFICO 38: Igualdade de trabalho. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 39: Gerenciamento pelo exemplo. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 4,0 
 
- Média do Santa Catarina: 3 9

- Média do Walfredo Gurgel: 4,2 
 
- Média do Santa Catarina: 4 2
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Análise da correlação 
 

A tabela 10 mostra os resultados da análise da correlação (r) entre cada 

variável independente do bloco 9 e a dependente (QVT). Todas as variáveis 

possuem correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  

 
Tabela 10 – Correlação entre as variáveis de relação chefe-subordinado com a variável QVT. 

Apoio sócio-

emocional 

Orientação 

técnica 

Igualdade de 

trabalho 

Gerenciamento 

pelo exemplo 

 

0,56 0,69 0,65 0,71  

 

 
 
5.3.10 Bloco 10 – Organização do Trabalho 
 

 

A organização do trabalho aborda variáveis relativas às novas formas e 

arranjos do trabalho. 

 Existe um sentimento de leve insatisfação por parte dos enfermeiros dos 

Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina (3,8 e 3,5) em relação à variável 

Inovações/Métodos/Processos, grupos de trabalho (3,7 e 3,8), variedade de tarefa 

(3,6 e 3,9) e ritmo de trabalho (3,1 e 3,5). 

 Foi observado que, nos Hospitais Walfredo Gurgel e Santa Catarina, a 

variável ritmo de trabalho é a que se destaca de forma mais negativa (3,1 e 3,5). De 

forma positiva, se destaca a variável inovações/métodos/processos no Hospital 

Walfredo Gurgel (3,8) e variedade de tarefas no Santa Catarina  (3,9) . 

 Conforme relatado anteriormente, o fato de se tratar de hospitais públicos 

limita a liberdade de inovação de métodos e processos de trabalho, causando 

insatisfação nos enfermeiros e, certamente, afetando a qualidade de vida no 

trabalho.  

 Os gestores das organizações pesquisadas devem estar atentos à variedade 

de tarefas dos enfermeiros, pois, devem perceber o limite entre o trabalho 

enriquecido e a sobrecarga de tarefas que pode causar stress e prejudicar a 

qualidade de vida no trabalho. Silva (1986) alertou para esse fato afirmando que, 

como o trabalho do enfermeiro está ficando mais desgastante, tanto fisicamente 
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quanto psicologicamente, devido ao número crescente de pacientes enfermos nos 

hospitais, há O autor complementa afirmando que isso pode causar reflexos na vida 

do servidor, pois, o alto ritmo de trabalho pode desenvolver doenças afetando a 

QVT. As figuras abaixo ilustram as médias dos critérios analisados. 
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GRÁFICO 40: Inovações/métodos/processos. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 41: Grupos de trabalho. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,8 
 
- Média do Santa Catarina: 3 5

- Média do Walfredo Gurgel: 3,7 
 
- Média do Santa Catarina: 3 8
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GRÁFICO 42: Variedade de tarefas. 
FONTE: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 43: Ritmo de trabalho. 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 
 
 
 

- Média do Walfredo Gurgel: 3,6 
 
- Média do Santa Catarina: 3 9

- Média do Walfredo Gurgel: 3,1 
 
- Média do Santa Catarina: 3 5
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Análise de correlações 
 

A tabela 11 mostra os resultados da análise da correlação (r) entre cada 

variável independente do bloco 10 e a dependente (QVT). Todas as variáveis 

possuem correlação linear positiva significante (p < 0,0500).  

 
Tabela 11 – Correlação entre as variáveis de organização do trabalho com a variável QVT. 
Inovação Grupos de trabalhos Variedades de 

tarefas 
Ritmo de 
trabalho 

 

0,73 0,64 0,60 0,58  
 

 

Com o objetivo de ter melhor entendimento das variáveis mais positivamente 

avaliadas pelos enfermeiros dos hospitais pesquisados, apresenta-se abaixo a 

tabela 12: 
 

Tabela 12 - Síntese das maiores médias por blocos de perguntas. 
Número Bloco Walfredo Gurgel Santa Catarina 

2 Condições 
de Trabalho 

Arrumação  
(4,5) 

Limpeza  
(3,6) 

3 Saúde Educação/conscientizaç
ão (3,6) 

Educação/conscientização 
(3,8) 

4 Moral Garantia no emprego  
(5,1) 

Garantia no emprego  
(5,3) 

5 Compensaç
ão 

Salário- equidade 
externa  

(3,5) 

Salário-equidade externa  
(3,2) 

6 Participação Repercussão de idéias  
(4,4) 

Programas de participação 
(4,3) 

7 Comunicaçã
o 

Conhecimento de metas 
(4,0) 

Conhecimento de metas 
(4,1) 

8 Imagem da 
organização 

Imagem interna  
(4,3) 

Identificação com a 
organização  

(4,4) 
9 Relação 

chefe-
subordinado 

Orientação técnica  
(4,2) 

Apoio sócio-emocional 
(4,4) 

10 Organizaçã
o do 

trabalho 

Inovações/métodos/proc
essos (3,8) 

Variedade de tarefas  
(3,9) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.4 ANÁLISE FATORIAL 

 

 

Em termos gerais, a análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura 

das inter-relações (correlações) entre um grande número de variáveis, definindo um 

conjunto de dimensões latentes comuns, chamadas de fatores. Isto é, a análise 

fatorial é uma técnica de interdependência na qual todas as variáveis são 

simultaneamente consideradas, cada uma relacionada com todas as outras (HAIR et 

al, 2005). 

O propósito geral da análise fatorial é encontrar um modo de condensar a 

informação contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas 

dimensões compostas ou variáveis estatísticas (fatores), com uma perda mínima de 

informação. 

Uma medida para quantificar o grau de inter-correlações entre as variáveis e 

a adequação da análise fatorial é a medida de adequação da amostra, obtida 

através do teste Kaiser-Meier-Olkin (KMO). De acordo com Hair et al (2005) esse 

índice varia de 0 a 1, alcançando 1 quando cada variável é perfeitamente prevista 

sem erro pelas outras variáveis.  

De acordo com a tabela 13, o conjunto de variáveis atende à base mínima 

necessária que é 0,70, pois, apresentou KMO de 0,871, sendo, a análise fatorial,  

consistente e válida. A tabela 13 abaixo resume os resultados encontrados no 

estudo: 

 
 

Tabela 13 – KMO e Teste de Bartlett 

KMO e Teste de Bartlett 

Medida de adequação da amostra (KMO). 0,871 

Chi-quadrado aproximado 2841,700 

DF 666,000 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Significância. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Rodando a análise fatorial com componentes principais, e, adotando o 

método de rotação de fatores com o modelo VARIMAX, foi identificado 7 fatores, e 

esses, explicam 78,04% do montante de variância, conforme tabela 14 que segue. 
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Tabela 14 - Total da Variância Explicada 

Total da Variância Explicada 

Autovalores iniciais 

Extração da soma dos pesos 

ao quadrado 

Rotação da soma dos pesos 

ao quadrado 

Componente Total 

% da 

Variância 

Acumulada 

% Total 

% da 

Variância

Acumulada 

% Total 

% da 

Variância 

Acumulada 

% 

1 18,554 50,147 50,147 18,554 50,147 50,147 9,856 26,637 26,637

2 2,920 7,892 58,039 2,920 7,892 58,039 4,973 13,441 40,077

3 2,309 6,240 64,278 2,309 6,240 64,278 4,115 11,121 51,198

4 1,652 4,466 68,744 1,652 4,466 68,744 3,178 8,590 59,788

5 1,338 3,616 72,361 1,338 3,616 72,361 2,594 7,010 66,798

6 1,091 2,948 75,309 1,091 2,948 75,309 2,377 6,426 73,223

7 1,012 2,735 78,044 1,012 2,735 78,044 1,784 4,821 78,044

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

      

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

A análise fatorial apresentou os sete fatores predeterminados como 

resultados da extração fatorial. As 37 variáveis indicadoras de desempenho de 

qualidade de vida no trabalho utilizados estão na tabela 15 abaixo: 

 
Tabela 15 – Variáveis representativas por fatores 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 

RELIgual ,799       

ORGIno ,795       

ORGVar ,785       

RELGer ,777       

RELApoio ,761       

ORGGru ,749       

RELOri ,733       

COInf2 ,701       

COMet ,676       
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 1 2 3 4 5 6 7 

PACap ,669       

COVei ,656       

PACri ,643       

COInfI ,627       

PAExp ,627       

ORGRit ,582       

PAPro ,561       

PARep ,552       

COMBenRI  ,823      

COMSalI  ,804      

COMSalV  ,798      

COMSalE  ,726      

COMBenRE  ,675      

CTSeg  ,522      

MOInter   ,837     

MOIden   ,809     

MORec   ,701     

MOOrien   ,585     

IMIde   ,563     

CTLimp    ,767    

CTArru    ,736    

CTIns    ,537    

IMExt     ,783   

IMResp     ,747   

SAFunc      ,819  

SAFam      ,785  

MOGar       ,638 

IMInt       ,570 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

   

a. Rotation converged in 8 iterations.     

Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise fatorial agrupou as variáveis originais em 7 fatores, para entendê-la, 

deve-se considerar a tabela 16 abaixo, que, está disposta, em ordem alfabética. 
 

Tabela 16 – Variáveis representativas por fatores em ordem alfabética 
FATOR SIGLA BLOCO SIGNIFICADO VARIÁVEL 

1 COInfI 7 Comunicação fluxo 
informação top-down 

1 COInf2 7 Comunicação fluxo 
informações-mesmo nível 

1 COMet 7 Comunicação-Conhecimento 
de Metas 

1 COVei 7 Comunicação–Veículos 
Formais 

2 COMBenRI 5 Compensação – Beneficios-RI
2 COMBenRE 5 Compensação –Benefícios-

RE 
2 COMSalE 5 Compensação-Salário 

equidade externa 
2 COMSalI 5 Compensação-Salário 

equidade interna 
2 COMSalV 5 Compensação-Salário 

Variável 
4 CTArru 2 Condições de trabalho-

Arrumação 
4 CTIns 2 Condições de trabalho-

Insalubridade 
4 CTLimp 2 Condições de trabalho-

limpeza 
2 CTSeg 2 Condições de trabalho-

segurança 
5 IMExt 8 Imagem da Organização-

Imagem externa 
3 IMIde 8 Imagem-Identificação com a 

organização 
7 IMInt 8 Imagem da Organização-

Imagem interna 
5 IMResp 8 Imagem-Responsabilidade 

comunitária 
3 
 

MOIden 4 Moral-Identidade na tarefa 

3 MOInter 4 Moral-Relações interpessoais 
3 MOOrien 4 Moral-Orientação para 

pessoas 
3 

 
MORec 4 Moral-Reconhecimento 

1 ORGIno 10 Organização do trabalho-
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inovação 
1 ORGGru 10 Organização do trabalho-

grupos de trabalho 
FATOR SIGLA BLOCO SIGNIFICADO VARIÁVEL 

1 ORGRit 10 Organização do trabalho-
Ritmo 

1 ORGVar 10 Organização do trabalho-
variedade de tarefas 

1 PACap 6 Participação-Capacitação 
para o posto 

1 
 

PACri 6 Participação-Criatividade 

1 PAExp 6 Participação-Expressão 
pessoal 

1 PAPro 6 Participação-Programas de 
participação 

1 PARep 6 Participação-Repercussão de 
idéias 

1 RELApoio 9 Relação Chefe-funcionario-
Apoio  

1 RELGer 9 Relação Chefe-funcionario-
Gerenciamento exemplo 

1 RELIgual 9 Relação Chefe-funcionario-
igualdade de tratamento 

1 RELOri 9 Relação Chefe-funcionario-
Orientação técnica 

6 SAFam 3 Saúde-Assistencia aos 
funcionários 

6 
 

SAFam 3 Saúde-Assistência família 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O fator 1, chamado de estrutura e decisão, aglutinou 17 variáveis dos blocos 

de comunicação, organização do trabalho, participação e relacionamento chefe-

funcionário. 

O fator 2, chamado compensação, aglutinou  6 variáveis dos blocos de 

compensação e condições de trabalho.  O fator 3, chamado moral, aglutinou 5 

variáveis dos blocos de moral e imagem da organização. O fator 4 chamado 

condições de trabalho, aglutinou 3 variáveis do blocos de condições de trabalho.  O 

fator 5, chamado imagem,  aglutinou 2 variáveis do bloco imagem da organização. O 

fator 6, chamado saúde, aglutinou 2  variáveis do bloco saúde.  O fator 7, chamado 

relação com o emprego, aglutinou 2 variáveis do bloco imagem da organização. 
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O teste de Cronbach foi de 0,85 e, portanto o instrumento de pesquisa foi 

adequado para o propósito do trabalho tendo em vista o mesmo apresentar 

consistência interna. 

Após agrupar as variáveis representativas por fatores, deu-se a regressão da 

QVT com os fatores da analise fatorial, conforme mostra a tabela 17. A regressão 

resultou 5 modelos, e o que apresentou o maior R2  foi o modelo 5.  

 
Tabela 17 – Regressão dos fatores da análise fatorial 

Resumo do modelof 

Modelo R R 
quadrado

Ajuste R 
quadrado 

Std. Erro da 
estimativa 

Durbin-
Watson 

1 ,597a ,356 ,347 1,031  

2 ,693b ,481 ,465 ,933  

3 ,746c ,557 ,537 ,868  

4 ,787d ,619 ,595 ,812  

5 ,807e ,651 ,623 ,783 1,735 

a. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator estrutura e 
decisão para análise 1 

b. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator estrutura e 
decisão para análise 1 , Regressão da contagem do fator condições de 
trabalho para análise 1 

c. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator estrutura e 
decisão para análise 1, regressão da contagem do fator compensação 
para análise 1 

d. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator condições 
de trabalho para análise 1, regressão da contagem do fator 
compensação para análise 1, regressão da contagem do fator imagem 
para análise 1 

e. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator estrutura e 
decisão para análise 1, regressão da contagem do fator condições de 
trabalho para análise 1, regressão da contagem do fator compensação 
para análise 1, regressão da contagem do fator imagem para análise 1, 
regressão da contagem do fator saúde para análise 1. 

f. Variável Dependente: QVT   
Fonte: Dados da pesquisa 
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5.4.1 Testes estatísticos 
 

 

Tomando como base os escritos de Newey e West (1987), os modelos foram 

rodados com matriz de variância/Covariância robusta para presença de 

heteroscedasticidade. E de acordo com as estatísticas apresentadas para 

autocorrelação e multicolinearidade não foi possível aceitar as hipóteses nulas 

inerente à presença de autocorrelação (Durbin-Watson) e multicolinearidade (VIF). A 

tabela 18 evidencia os modelos existentes e significativos para a existência da 

regressão para pelo menos para um único fator (vide teste F). O modelo 5 será 

adotado neste trabalho tendo em vista representar um modelo mais amplo que 

permite avaliar as relações de causalidade de um maior conjunto de fatores 

explicativos e significantes para efeito da qualidade de vida no trabalho. Tal 

procedimento foi implementado pelo procedimento de Stepwise, que de acordo com 

Hair (1998) esse procedimento permite selecionar variáveis a partir de um conjunto 

inicial de variáveis explicativas.  

 
Tabela 18 – Regressão Múltipla com os 5 modelos resultantes 

ANOVAf 

Modelo 

Soma dos 

quadrados df Meio quadrado F Sig. 

Regressão 39,415 1 39,415 37,079 ,000a 

Residual 71,222 67 1,063   
1 

Total 110,638 68    

Regressão 53,181 2 26,590 30,544 ,000b 

Residual 57,457 66 ,871   
2 

Total 110,638 68    

Regressão 61,638 3 20,546 27,255 ,000c 

Residual 49,000 65 ,754   
3 

Total 110,638 68    

Regressão 68,460 4 17,115 25,970 ,000d 

Residual 42,178 64 ,659   
4 

Total 110,638 68    
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Regressão 71,981 5 14,396 23,462 ,000e 

Residual 38,657 63 ,614   
5 

Total 110,638 68    

a. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator estrutura e decisão 

para análise 1 

  

b. Predictors: (Constante),  regressão da contagem do fator estrutura e decisão para análise 1 , regressão 

da contagem do fator condições de trabalho para análise 1 

c. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator estrutura e decisão para análise 1, regressão 

da contagem do fator condições de trabalho para análise 1, regressão da contagem do fator 

compensação para análise1 

d. Predictors: (Constante), regressão da contagem do fator estrutura e decisão para análise 1, regressão 

da contagem do fator condições de trabalho para análise 1, regressão da contagem do fator 

compensação para análise1,  regressão da contagem do fator imagem para análise 1 

e. Predictors: (Constante),  regressão da contagem do fator estrutura e decisão para análise 1,  regressão 

da contagem do fator condições de trabalho para análise 1,  regressão da contagem do fator 

compensação para análise1,   regressão da contagem do fator imagem para análise 1,  regressão da 

contagem do fator saúde para análise 1 

f. Variável Dependente: QVT     
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 19 suseqüente, evidencia os coeficientes e qualidade de ajuste para 

o modelo mais amplo (n5) tendo em vista ser este o modelo empírico adotado. 

 
Tabela 19 – Significância da QVT 

Coeficientesa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

Collinearity 

Statistics 

Modelo B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constante) 3,557 ,095  37,629 ,000   

regressão da contagem 

do fator estrutura e 

decisão para análise 1 

,743 ,092 ,600 8,055 ,000 1,000 1,000

5 

regressão da contagem 

do fator condições de 

trabalho para análise 1 

,443 ,094 ,350 4,696 ,000 ,997 1,003



 

 

104

 

 regressão da 

contagem do fator 

compensação para 

análise 1 

,342 ,094 ,270 3,628 ,001 ,999 1,001

regressão da contagem 

do fator imagem para 

análise 1 

,327 ,095 ,257 3,445 ,001 ,998 1,002

regressão da contagem 

do fator saúde para 

análise 1 

,226 ,094 ,179 2,395 ,020 ,995 1,005

a. Variável Dependente: 

QVT 

       

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A equação matemática: QVT= 3,557+ 0,743 x F1 + 0,443 x F4 + 0,342 x F2 + 

0,327 x F5 + 0,226 x F6 + e, explica conforme o R2 ajustado, 62,3% da variabilidade 

na Qualidade de Vida no Trabalho dos enfermeiros dos hospitais públicos de Natal. 

O fator estrutura e decisão, que aglutinou 17 variáveis, mostra ter maior 

sensibilidade para explicar a QVT, pois, possui carga fatorial mais significativa. Isso 

significa dizer que a qualidade de vida no trabalho tende a se elevar mediante 

incentivos à variáveis dos blocos de comunicação, organização do trabalho, 

participação, relacionamento chefe-funcionário. 

Os enfermeiros dos Hospitais pesquisados tendem a elevar a QVT com 

estrutura de poder e decisão menos centralizada, ter maior participação nos 

assuntos pertinentes ao trabalho diário, através de comunicação mais clara, e o 

poder de inovar práticas tradicionais de trabalho. Outros fatores que podem elevar a 

QVT são: ambiente de trabalho limpo, organizado, com layout que favoreça a 

rapidez nos processos organizacionais. Outro ponto que merece destaque é a 

igualdade de tratamento a todos os servidores, independente do nível hierárquico.     

 

 
 
 
 
 
 



 

 

105

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Levando-se em consideração que parcela significativa da população trabalha 

e que a maior parte da vida ocorre dentro das organizações, é importante o 

conhecimento acerca da avaliação da qualidade de vida no trabalho. Este 

conhecimento pode sugerir pontos sobre os quais os profissionais responsáveis 

pelas organizações em questão podem colaborar, no sentido de melhorar as 

condições de vida. Acerca da importância da qualidade no ambiente laboral, a 

literatura atual é unânime em apontar os seus benefícios. 

Com base nos resultados da pesquisa, afirma-se que os hospitais estudados  

têm longo caminho a percorrer para atingir níveis satisfatórios na qualidade de vida 

no trabalho dos enfermeiros. Em quase todas as dimensões do modelo de 

Fernandes (1996), os respondentes estão com níveis baixos de QVT, o que permite 

indicar situação crítica. É relevante que os órgãos dirigentes, em conjunto com o 

grupo de enfermagem, repensem a gestão das instituições pesquisadas. Em um 

esforço conjunto, é necessária uma política de Recursos Humanos mais 

humanizada,  voltada para a qualidade de vida daqueles que têm o papel de 

promover qualidade de vida dos outros.     

 Os resultados da pesquisa permitem dizer que, em relação às dimensões 

(blocos de perguntas) condição de trabalho, organização de trabalho, saúde e 

compensação, os enfermeiros demonstraram leve insatisfação. Em relação às 

dimensões comunicação, relação chefia-subordinado, participação e imagem da 

organização, os enfermeiros compõem-se entre leve insatisfação e níveis 

intermediários, de satisfação e insatisfação. 

Pelos dados da pesquisa, é lícito asseverar que, moral foi a única dimensão 

em que os enfermeiros demonstraram resultados entre leve insatisfação e 

satisfação. A única variável do modelo de Fernandes (1996) avaliada de modo 

satisfatório, em ambos, foi garantia de emprego. 

 A maioria dos pesquisados está insatisfeita com as condições atuais de QVT. 

Os indicadores de auditoria (variáveis) – limpeza, arrumação, segurança, 

insalubridade, assistência aos funcionários, assistência familiar, 

educação/conscientização, saúde ocupacional, salário, benefícios, criatividade, 

veículos formais de comunicação, imagem externa da organização, igualdade de 
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trabalho, inovação de métodos e processos, grupos de trabalho, variedade de tarefa 

e ritmo de trabalho – foram avaliados de forma insatisfatória pelos enfermeiros. No 

hospital Walfredo Gurgel a variável avaliada mais negativamente foi assistência 

familiar. Já no hospital Santa Catarina, foi saúde ocupacional. 

Na visão de O’donnell (1997), é preciso compreender que antes de se 

implantar um programa de QVT, é necessário medir o nível atual de uma 

organização, pois por pior que seja, toda organização tem um certo grau de QVT. A 

importância de se mensurar a QVT existente, antes de se implantar melhorias, é 

para que sejam focados pontos críticos existentes e não se consuma tempo e 

recursos de forma inútil e desfocada. Os fatores estrutura e decisão, que aglutinou 

17 variáveis, mostram ter maior sensibilidade para explicar a QVT, pois possuem 

carga fatorial mais significativa. Isso significa dizer que a qualidade de vida no 

trabalho dos enfermeiros tende a se elevar mediante incentivos a variáveis dos 

blocos de comunicação, organização do trabalho, participação, relacionamento 

chefe-funcionário. 

É lícito asseverar que – estrutura de poder e decisória centralizada, tomada 

de decisões não participativa e reduzido grau de possibilidades para inovações e 

apresentações de idéias – são pontos críticos existentes que comprometem a QVT. 

Os resultados da pesquisa permitem concluir que, a eficácia nas comunicações 

internas, em novas formas e métodos de trabalho, na participação efetiva do nas 

decisões do trabalho e no relacionamento interno, são ações que os enfermeiros dos 

hospitais pesquisados mais necessitam para a qualidade de vida no trabalho.  

Partindo desses resultados, pode-se afirmar que, investimentos para melhorar a 

satisfação dos enfermeiros nesses fatores, causará efeitos positivos na QVT em 

níveis superiores a outras variáveis. 

Contudo, implantar um programa de QVT não é tarefa simples, pois envolve 

mudança de hábitos, de crenças e de valores. Principalmente em organizações 

públicas, que tradicionalmente são mais resistentes as mudanças. Fernandes (1996) 

afirma que dificilmente um programa de QVT será efetivo se não obtiver apoio de 

uma nova filosofia gerencial e da cúpula da organização. Diante disso, os gestores 

das organizações precisam apoiar mudanças internas que objetivem novas 

concepções de gestão do trabalho.  

Nessa medida, este trabalho, sem ser conclusivo, procura abrir caminho para 

outras pesquisas, estendendo-se para equipes de enfermagem de outras 
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organizações, para outros profissionais da área da saúde e para outros segmentos 

profissionais.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Modelo da pesquisa qualidade de vida no trabalho. 

 

ANEXOS 
 
ANEXO A – Modelo de pesquisa Qualidade de Vida No Trabalho. 
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ANEXO B – Roteiro de entrevistas. 

 

 

ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTA 
Instruções: 
A partir da análise de conteúdo do depoimento do entrevistado, codificar sua percepção em termos 
quantitativos, conforme a escala abaixo: 
 
 
 
 
BLOCO 1 POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QVT NA EMPRESA 
- Detectar a percepção do funcionário sobre sua qualidade de vida global na empresa (QVT) 
 Variável Nível Observações: 

 
 

01 QVT Global 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 2 CONDIÇÕES DE TRABALHO 
- Explorar a satisfação com as condições ambientais físicas em que os trabalhadores executam suas funções 
 Variável Nível Observações: 

 
 

02 Limpeza 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

03 Arrumação 1 2 3 4 5 6 7 

 
04 Segurança (EPI”s s/agentes) 1 2 3 4 5 6 7  
05 Insalubridade 1 2 3 4 5 6 7  

BLOCO 3 SAÚDE 
- Explorar a satisfação com as ações da empresa quanto à saúde (preventiva e curativa) 
 Variável Nível Observações: 

 
 

06 Assist. Funcionários 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

07 Assistência familiar 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

08 Educação/Conscientização 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

09 Saúde Ocupacional 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 4 MORAL 
- Explorar a efetividade das ações e condições psicosociais empreendidas pela empresa através de seu 

1 2 3 4 5 6 7
Bastante 
insatisfeito 

Bastante 
Satisfeito
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reflexo no nível de motivação e moral do pessoal 
 Variável Nível Observações: 

 
 

10 Identidade na tarefa 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

11 Reações Interpessoais 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

12 Reconhecimento/feedback 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

13 Orientação para pessoas 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

14 Garantia de emprego 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 5 COMPENSAÇÃO 
- Explorar o grau de satisfação das pessoas em relação a práticas e políticas de remuneração da 
empresa 
 Variável Nível Observações: 

 
 

15 Salários (equidade interna) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

16 Salários (equidade externa) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

17 Salário Variável (PRO-FIT, 
bônus, participação 
resultados) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

18 Benefícios (RI) 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

19 Benefícios (RE) 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 6 PARTICIPAÇÃO 
- Explorar o nível de aceitação e engajamento nas ações empreendidas, a fim de gerar as 
condições para a participação de todos. 
 Variável Nível Observações: 

 
 

20 Criatividade 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

21 Expressão Pessoal 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

22 Repercussão de Idéias 1 2 3 4 5 6 7 

 
23 Programas de participação 1 2 3 4 5 6 7  
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24 Capacitação 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 7 COMUNICAÇÃO 
 Variável Nível Observações: 

 
 

25 Conhecimento Metas 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

26 Fluxo Informações (Top-
Down) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

27 Fluxo informações (mesmo 
nível) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

28 Veículos formais 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 8 IMAGEM DA EMPRESA 
- Explorar a percepção da imagem da empresa pelas pessoas, e a focalização no cliente.  
 Variável Nível Observações: 

 
 

29 Identificação com Empresa 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

30 Imagem Interna 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

31 Imagem Externa 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

32 Responsabilidade comunitária 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

33 Enfoque no cliente 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 9 RELAÇÃO CHEFE-SUBORDINADO 
 Variável Nível Observações: 

 
 

34 Apoio Sócio-emocional 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

35 Orientação Técnica 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

36 Igualdade de Trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

 
37 Gerenciamento pelo exemplo 1 2 3 4 5 6 7  
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BLOCO 10 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
- Explorar qual é a percepção dos funcionários quanto às novas formas de trabalho e sua organização 
 Variável Nível Observações: 

 
 

38 Inovações/Métodos/Processos 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

39 Grupos de Trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

40 Variedade de tarefas 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

41 Ritmo de Trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOCO 11 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
SETOR/DEPTº: 
 
POSTO: 
 
TURNO: 
 
IDADE: 
 
SEXO: 
 
NÍVEL DE INSTRUÇÃO 
 
TEMPO DE EMPRESA: 
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