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RESUMO 

 

Este relatório é produto da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de 

Ensino em Ciências da Saúde, modalidade profissional, intitulada: “Qualidade de 

Vida no Trabalho na perspectiva de servidores técnico-administrativos do 

Campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo", que teve como 

objetivo identificar e analisar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de 

servidores técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da 

Unifesp. A pesquisa foi desenvolvida em duas fases: na primeira, foi aplicado o 

questionário validado QWLQ-78 (Quality of Working Life Questionaire) para 

avaliar a qualidade de vida no trabalho de 114 servidores. A partir dos resultados 

obtidos com o questionário, foi realizada entrevista semi-estruturada com uma 

amostra de 10 trabalhadores, cujo roteiro foi orientado a partir dos seguintes 

eixos norteadores: (1) Conceito de QVT; (2) Percepção da QVT; (3) 

Apresentação e discussão dos resultados do questionário QWLQ-78; (4) 

Participação em atividades voltadas para a QVT; (5) Sugestões para melhorar a 

QVT institucional; e (6) importância da capacitação para a melhoria da QVT. Os 

dados do questionário foram analisados estatisticamente. As entrevistas foram 

analisadas por análise de conteúdo. Como resultados, encontrou-se que a 

qualidade de vida no trabalho dos servidores técnicos-administrativos da Unifesp 

foi considerada satisfatória. A maioria dos servidores entrevistados se 

surpreendeu com este resultado, principalmente por perceber falta de motivação 

entre os colegas. Vários referem não participar de programas de QVT por 

desconhecerem a existência destes na universidade, embora ocorram iniciativas 

isoladas. A maioria dos servidores relacionou a QVT com as condições de 

trabalho, ressaltando a necessidade de ginástica laboral e de um serviço de 

saúde mais efetivo. Ressaltaram ainda, a importância da capacitação e o orgulho 

pela profissão. Espera-se que este Relatório técnico possa oferecer subsídios 

para o aprimoramento da QVT no campus São Paulo da Unifesp. 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Trabalho. Qualificação profissional em 

saúde. Trabalhadores. Universidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes transformações no mundo do trabalho têm levado aos 

trabalhadores em geral uma série de desafios que interferem em sua qualidade 

de vida no trabalho. 

Diante deste cenário, a temática Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) vem permeando o espaço organizacional e despertando interesse 

crescente da pesquisa cientifica, além de se apresentar como um campo 

multidisciplinar, recebendo contribuições de diversas áreas do conhecimento, 

como a Administração, a Economia, a Psicologia, a Saúde, a Sociologia, o 

Direito, a Engenharia e a Ecologia (ALBUQUERQUE; LIMONGI-FRANÇA, 

1998). 

O conceito de QVT assumido pelo presente trabalho compreende que:   

 

A Qualidade de Vida no Trabalho é uma gestão dinâmica e 

contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio 

psicológicos que afetam a cultura e renovam o clima da 

organização, com reflexo no bem-estar do trabalhador e na 

produtividade das empresas (FERNANDES, 1996p. 45). 

 

É objetivo da QVT atender às necessidades do trabalhador quanto a 

melhoria das condições no trabalho, bem como representar a necessidade de 

maior valorização dessas condições, principalmente no que se refere aos 

procedimentos da tarefa em si, ao ambiente físico e aos padrões de 

relacionamento. (LIMONGI-FRANÇA, 2001). 

Um grande desafio é apresentado aos gestores, o qual consiste em 

proporcionar um ambiente de trabalho que propicie o desenvolvimento das 

pessoas e das organizações e que, simultaneamente à melhoria do desempenho 

das organizações, possa elevar a Qualidade de Vida no Trabalho. Para que as 

metas sejam alcançadas as organizações dependem da participação, do 

comprometimento e do envolvimento de seus colaboradores. 

Bezerra (2007) afirma que as instituições públicas têm apresentado 

grande preocupação com a melhoria da QVT, justamente porque a 

desmotivação no serviço público tem levado a uma deficiente prestação de 
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serviços e, assim, ocasionado um grande questionamento por parte dos 

gestores. O advento da globalização, juntamente com as inovações 

tecnológicas, inevitavelmente promoveu a introdução de mecanismos gerenciais 

na administração pública. 

Segundo Abrucio (1998), o modelo gerencial importado da iniciativa 

privada, que valoriza o resultado, a afetividade, a qualidade e a produtividade, 

também vem provocando grandes mudanças no setor público. 

O crescimento da administração em tamanho, em número de pessoas e 

em atribuições, sem valorizar o seu capital humano, oferecendo mais 

importância à norma, aos regulamentos e controles, levou os seus servidores a 

posturas não comprometidas, se valendo de vantagens oferecidas pelo emprego 

público, como prestígio e segurança, que compensavam as baixas 

remunerações. 

A administração pública, na tentativa de reverter esse cenário, passou a 

atuar a partir de outra perspectiva, considerando a necessidade de agir de 

maneira criativa e elaborando novas iniciativas frente às normas rígidas das 

organizações, elevando a política de recursos humanos à uma necessária 

condição de requisito estratégico da administração (NOGUEIRA,1998). 

Para atingir a Qualidade de Vida no Trabalho é conveniente que a 

organização pública ou privada promova a valorização do funcionário, 

proporcionando condições dignas de trabalho, considerando a QVT como um 

diferencial estratégico para ambos os setores (GUEIROS; OLIVEIRA, 2002). 
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2 OBJETIVOS 

 Apresentar os resultados obtidos na pesquisa; 

 Oferecer diretrizes para contribuir com o desenvolvimento da QVT na 

administração do campus São Paulo. 
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3 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, transversal com abordagem 

quanti-qualitativa com servidores técnico-administrativos atuantes na 

administração do Campus São Paulo – Unidade Vila Clementino, da 

Universidade Federal de São Paulo. Na primeira fase da pesquisa foi aplicado o 

questionário QWLQ-78 (Quality of Working Life Questionaire – Questionário de 

Qualidade de Vida no Trabalho) proposto e validado por Reis Júnior (2008), ao 

total de servidores, com taxa de resposta de 58%. 

Esta ferramenta avalia a QVT a partir de quatro domínios (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Domínios do QWLQ-78 
 

Domínios do QWLQ-78 

Físico/Saúde: aspectos relacionados à saúde, doenças relacionadas ao trabalho e 
hábitos dos trabalhadores. 

  

Psicológico: aspectos relacionados à satisfação pessoal, motivação no trabalho e 
autoestima dos trabalhadores. 

 

Pessoal: aspectos relacionados à família, às crenças pessoais e religiosas e à cultura 
e de que forma influenciam o trabalho, 

 

Profissional: aspectos organizacionais que podem influenciar a vida dos 
trabalhadores. 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Reis Júnior(2008). 
 

Cada domínio é composto por um número de questões que são 

respondidas pelo preenchimento de uma escala tipo Likert. 

Para interpretação, foi utilizada a escala proposta por Reis Júnior e Pilatti 

(2011), apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação para o QWLQ-78 

Níveis de QVT 

Muito 
Insatisfatório 

Insatisfatório Neutro Satisfatório 
 

Muito 
Satisfatório 

0 a 22,5 22,5 a 45 45 a 55 55 a 77,5 77,5 a 100 

Fonte: adaptada de Reis Júnior e Pilatti (2011, p.9) 
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No questionário, foram incluídas questões para delineamento do perfil 

dos respondentes quanto ao gênero, estado civil, escolaridade, idade e tempo 

de serviço. 

Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística. 

Em uma segunda fase, foi realizada uma entrevista de aprofundamento 

com uma amostra de 10 servidores. O roteiro da entrevista foi orientado a partir 

dos seguintes eixos norteadores: (1) Conceito de QVT; (2) Percepção da QVT; 

(3) Apresentação e discussão dos resultados do questionário QWLQ-78; (4) 

Participação em atividades voltadas para a QVT; (5) Sugestões para melhorar a 

QVT institucional; e (6) importância da capacitação para a melhoria da QVT. As 

entrevistas foram gravadas, transcritas e submetidas à análise temática de 

conteúdo. 

Todos os preceitos da ética em pesquisa foram atendidos. 
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4 APRESENTAÇÃO RESUMIDA DOS RESULTADOS  

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

Os dados obtidos da amostra de colaboradores mostraram o predomínio 

de homens, com 62%. A maior parte dos respondentes servidores da 

administração do campus São Paulo da Unifesp é casada (64,9%); apresenta 

idade média de 46 anos; e, em média, possui 18 anos de serviço, porém com 

expressivo contingente de profissionais recém-contratados e uma maior 

concentração de servidores com tempo de serviço acima de 20 anos. A análise 

da escolaridade dos mesmos mostra que a maioria concluiu o ensino superior. 

A estatística inferencial apontou que indivíduos com maior idade 

apresentam menor escolaridade. Indivíduos com ensino fundamental completo 

apresentam maior tempo de serviço do que os servidores que concluíram o 

ensino superior ou a pós-graduação. Dentre os respondentes, 24 eram gestores 

e 90 não exerciam cargo de chefia. Não foi identificado diferença significativa 

entre gênero, idade e tempo de serviço entre gestores e não gestores. Observou-

se diferença significativa na escolaridade entre os dois grupos, com maior nível 

de escolaridade para gestores. 

 

4.2 QVT para servidores da administração do campus São Paulo 
 

Os resultados do questionário QWLQ-78 revelaram que a QVT geral dos 

servidores é de 61,4 e, portanto, considerada como nível satisfatório. 

 Não foram encontradas diferenças significativas entre os níveis de QVT 

geral e para os diferentes domínios de acordo com o gênero. 

Observou-se que não há correlação entre QVT e/ou distintos domínios 

tanto com a idade, como com o tempo de serviço. Um índice de correlação fraco 

evidenciou que quanto maior o tempo de serviço, maior o nível de QVT no 

domínio psicológico. Indivíduos com escolaridade restrita ao ensino fundamental 

apresentam QVT superior aos de maior escolaridade. Não foram identificadas 

diferenças significativas nos níveis de QVT geral e entre os diferentes domínios 

para servidores de diferentes divisões administrativas ou de acordo com a função 

de gestor ou não gestor. 
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4.3. Conceito de QVT de servidores do campus São Paulo 

 

4.3.1 O significado da Qualidade de Vida no Trabalho 

 

A análise temática das entrevistas possibilitou identificar categorias 

explicativas para o conceito de QVT, na perspectiva dos servidores que estão 

representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Conceito de QVT para servidores técnico-administrativos da 

administração do campus São Paulo 

Categorias Subcategorias UR 

 Nome Nº UR Total % 

Condições de trabalho Infraestrutura 

Gerais 

7 

5 

12 30,0 

Prazer no trabalho - - 11 27,5 

Respeito - - 3 7,5 

Definições das tarefas - - 5 12,5 

Valorização do servidor - - 6 12,5 

Outros - - 3 10,0 

Total UR   40 100 

   

4.4. Percepção da QVT de servidores do campus São Paulo 

 

4.4.1 Expectativas quanto ao índice de QVT apurado 

 

Dos 10 entrevistados, oito supunham que os níveis de QVT na instituição 

seria insatisfatório, enquanto que para 1 entrevistado que seria neutro e, para 

outro (1), seria de neutro a satisfatório. A Tabela 33 resume as categorias 

identificadas neste núcleo: 
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Tabela 4. Nível de QVT institucional para servidores técnico administrativos da 
administração do campus São Paulo. 

QVT Esperado Categorias UR %UR Respondentes 

Insatisfatório 

 

Questões de 

Trabalho 

6    37,5 8 

Falta de motivação 4 25,0 

Problemas na 

Infraestrutura 

3 18,75 

Expansão 3 18,75 

 Total 16 100 

Neutro  1 - 1 

De Neutro a 

Satisfatório 

1 - 1 

4.4.2. Análise dos resultados obtidos nos diferentes domínios 

4.4.2.1 Domínio físico/saúde 

As questões com maior e menor índice de cada domínio do questionário 

estão apresentadas no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Indicadores com maior e menor desempenho no domínio físico-saúde de 

servidores da administração do campus São Paulo da Unifesp 
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As análises das falas dos entrevistados sobre este resultado apontaram 

as categorias representadas na Tabela 5: 

 

Tabela 5. Discussão dos resultados no domínio físico/saúde do questionário 
QWLQ-78 aplicado a servidores técnico administrativos da administração do 

campus São Paulo 

Categorias UR % 

Ginástica Laboral 6 42,8 

Prática de Atividade Física 5 35,7 

Estresse 3 21,5 

Total 14 100 

 

4.4.2.2 Domínio psicológico 

Em relação a este domínio, é possível observar no Gráfico 2 as questões 

com melhores e piores médias. 

 

 

 

Gráfico 2: Indicadores com maior e menor desempenho no domínio psicológico de 
servidores técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 
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A análise das falas dos entrevistados sobre esta dimensão possibilitou a 

apreensão de 26 Unidades de Registro (UR), cuja categorização está apresentada na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6: Discussão dos resultados no domínio psicológico do questionário 
QWLQ-78 aplicado a servidores técnico-administrativos da administração do 

campus São Paulo 

Categorias Sub-Categorias UR % 

Segurança Quanto ao risco 
ocupacional 

2 34,6 

Quanto ao risco 
de roubos e/ou 
furtos 

7 

Motivação Disposição 
individual 

2 26,9 

Responsabilidade 
da instituição 

3 

Responsabilidade 
de ambos 

1 

 Outros 1 

Orgulho pela profissão - 6 

 
23,1 

Incômodo com o barulho - 3 11,5 

Concentração no trabalho - 1 3,9 

Total  26 100 

 

 

4.4.2.3 Domínio pessoal  

 

O Gráfico 3 apresenta as questões com índices mais e menos favoráveis, 

relacionadas a este domínio: 
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Gráfico 3: Indicadores com maior e menor desempenho no domínio pessoal de 
servidores técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 

 

A discussão destes resultados com os servidores, durante as entrevistas, 

possibilitou a emergência das seguintes categorias (Tabela 7): 

 

Tabela 7: Discussão dos resultados no domínio pessoal do questionário 
QWLQ-78 aplicado a servidores técnico-administrativos da administração 

campus São Paulo 

Categorias UR % 

Satisfação com o trabalho 8 34,5 

Qualidade do lazer 8 34,5 

Privacidade pessoal no 
trabalho 

4 17,0 

Preconceito no trabalho 3 13,0 

Total 23 100 

 

 

4.4.2.4 Domínio profissional 

 

Os indicadores que se destacaram na aplicação do QWLQ-78 estão 

representados no Gráfico 4: 
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Gráfico 4: Indicadores com maior e menor desempenho no domínio profissional de 
servidores técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 

 

A análise da discussão destes dados junto aos servidores, possibilitou 

a emergência das categorias apresentadas na Tabela 8 

 

 

Tabela 8: Discussão dos resultados no domínio profissional do questionário 
QWLQ-78 aplicado a servidores técnico-administrativos da administração do 

campus São Paulo 

Categorias Subcategorias UR % 

Feedback - 10 38,5 

Assistência Médica Insuficiente 6 34,6 

Condicionada a 
contatos 

2 

Satisfatória 1 

Doenças devido ao trabalho - 3 11,5 

Falta por motivo de doença - 2 7,7 

Espírito de camaradagem - 2 7,7 

Total - 26 100 
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4.4.3 Participação em atividades de QVT institucional 

Metade dos entrevistados relata conhecer atividades voltadas para QVT 

na instituição: 

[...] Sim. TAI-CHI; educação física, coral, curso de informática, curso 
de inglês e outras atividades no Clube-Escola - .E3 
 
[...] Tem na Atlética, no Clube-Escola E10 

 

Entretanto, nenhum refere participar. Os motivos relatados são (Tabela 

9): 

 

Tabela 9: Motivos para a não participação em programas institucionais para a QVT 

 

Motivo UR 

Desconhecimento “Nunca vi nenhuma divulgação” E1 

“não sei se tem “ – E5 

Problemas de 
Saúde 

“por problemas de saúde” – E2 

Falta de Tempo “[...] falta de tempo – E3 

“[...] no horário de trabalho não dá e à 
noite estudo” – E4 

Outros interesses “[...] faço por conta própria caminhada - 
E7  

“participo de futebol de salão no clube do 
bairro” – E8 

“participo de futebol de salão em quadra 
no bairro com o filho” – E9 

“Mas lavo o carro toda a semana e 
minha sogra tem um sítio que desfruto” - 
E10 

 

4.5 Importância da Capacitação para a QVT  

Durante as entrevistas, os servidores discutiram o programa de 

capacitação oferecido pela instituição. A categorização das respostas está 

representada na Tabela 10: 
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Tabela 10: Capacitação e QVT para servidores técnico-administrativos da 
administração do campus São Paulo 

Categorias Sub-Categorias UR Total UR  % 

Finalidade Atender à necessidade institucional 9 28 50,9 

Dispositivo para a satisfação no trabalho 7 

Aprimorar os processos de trabalho 6 

Mecanismo de progressão na carreira 4 

Importante para o colaborador e a 
instituição 

2 

Desafios Necessidade de ampliar áreas de oferta 6 12 21,8 

Compatibilidade com o exercício da 
função 

Necessidade de Avaliar 

3 

 

3 

Sugestões Levantar áreas de interesse 4 15 27,3 

Cursos Interessantes 4 

Incluir temas fora da área de trabalho 3 

Identificar experiências 2 

Formação de Multiplicadores 2 

Total - 55 55 100 

 

4.6 Sugestões para o aprimoramento da QVT  

O levantamento de sugestões para a melhoria da QVT possibilitou 

identificar 3 categorias. A principal se refere aos Processos para QVT (50%): 

 

[...]buscando profissionais dos 4 domínios na instituição, tenho certeza 
de que eles podem, conhecem as melhores práticas, basta uma 
forcinha pra implementação, para criar um programa especificamente 
a servidores (porque os servidores têm uma característica diferente do 
CLT) - E1 

 

 [...]Ter um grupo responsável pela Qualidade de vida dos 
colaboradores do campus são Paulo junto à gestão e criar uma 
capacitação de alto nível - E4 

 

Bezerra (2007) afirma que os gestores públicos têm se preocupado com 

a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho, uma vez que a desmotivação no 

serviço público tem levado a resultados ineficientes de prestação de serviços. 

Nesse sentido, tem sido evidente que a inclusão da QVT dentro das 

organizações tem gerado inúmeros benefícios. Sabe-se também que a redução 
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de custos com a saúde dos trabalhadores é considerável, apresentando 

diminuição dos níveis de estresse, menor incidência e prevalência de doenças 

ocupacionais, ainda associados ao ganho secundário no aumento de 

produtividade. (ANGELUCI et al., 2005). 

Segundo Alves (2011), a promoção de ações e/ou programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem se tornando a maneira pela qual é 

possível desenvolver e manter a motivação e o comprometimento dos 

trabalhadores, resultando em inúmeros benefícios. Atualmente, muitas 

empresas têm buscado incorporar programas padronizados de QVT de forma 

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

forma obtêm resultados contrários aos esperados. Cada programa deve ter um 

direcionamento, uma vez que cada empresa tem a sua especificidade. Deve-se 

também fazer um diagnóstico dos problemas e limitações das atividades 

ocupacionais, assim como dos recursos físicos e humanos, para, diante disso, 

ser possível o planejamento e execução das ações a serem implementadas, 

assim como também a avaliação destas, o que requer tempo e investimento. 

 Outra categoria de sugestões se refere a atenção à saúde dos 

servidores (21,5%): 

[...] investimento na saúde do servidor: atividades como ginástica 
laboral, prevenindo doenças - E8 
  

[...] Ginástica laboral, levantamento das condições de trabalho seria 
muito importante, por exemplo na área de manutenção - E9 

 

Outras sugestões também foram apresentadas (28,57%): 

 

[...] Volto a falar novamente se a gente tiver meta, sistematização e 
planejamento esta é a melhor forma de oferecer qualidade não só pra 
quem trabalha com eles, mas para todos. -  E2 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Este trabalho possibilitou compreender que o tema Qualidade de Vida no 

Trabalho deve fomentar ações que visem à melhoria das condições laborais, 

físicas e emocionais de seus colaboradores.  

O caminho a ser construído não é curto, porém é possível um esforço de 

ambas as partes (instituição e servidores) para buscar estratégias que 

aprimorem as dimensões que envolvem a QVT na administração do campus São 

Paulo. Por outro lado, o estudo também oferece subsídios para a compreensão 

deste processo na Unifesp como um todo. 

A partir dos resultados obtidos, recomenda-se: 

1. Análise das condições de trabalho, identificando possíveis 

melhorias na infraestrutura; 

2. Desenvolver mecanismos que possibilitem valorizar do potencial 

do colaborador (individual) e da equipe (coletivo), identificando 

talentos e habilidades; 

3. Investir em atividades preventivas para os colaboradores (ginástica 

laboral, exercícios físicos, atividades que diminuam o estresse; 

rodas de bate-papo; dinâmicas em grupo que propiciem integração 

entre os colaboradores e a gestão), envolvendo os profissionais da 

área da educação física que já atuam na instituição; 

4. Desenvolvimento de ações que potencializem a formação de redes 

colaborativas; 

5. Capacitação para todos, dentro das especificidades das divisões 

(gestores e colaboradores), convidando profissionais de outras 

instituições, propiciando a participação de toda a administração no 

processo de desenvolvimento intelectual; cursos dinâmicos, temas 

atuais, formação de multiplicadores do conhecimento, e cursos que 

atendam às necessidades da instituição e do colaborador.  

6. Agregar profissionais das várias áreas de conhecimento para a 

construção coletiva de ações; 

7. Estabelecer uma política de QVT que seja explicitada no plano de 

desenvolvimento institucional do campus; 
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8. Divulgar as atividades já desenvolvidas em setores como Atlética e 

Clube Escola de modo a ampliar a participação dos colaboradores; 

9. Fortalecer o sentimento de orgulho presente nos colaboradores, de 

modo a amplificar o sentido de pertencimento à instituição. 
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